
1n het kreupelhout

b. brecht



UITIEENSIBIÏOTTMXK

(bruin. natte tabaksbladeren. zeepgroen schui-fraam, trappen. laag .

veel papier.
george garga achter de toonbank.daarvoor shlink en uotl gu1.

shlink ln I-angergevlelrt gele soutane.)

garga Dat is een detektlvergeen goed boek.Dat daar is
een beter boekreen reisbeschrljving.

uoti U cloen gewoon zeggen: dat is een sleeht boek?

shlink Ik zou u ille uening w1Ilen afkopenlals het u be-
lleft .Zíjn twee poncl daar te welnlg voor?

garga ïk geef ze u.

shlln-k Dat wlI zeggenrdat u uw urenlng zo verandertrdat
de reisbeschrlJvtng het slechte boek is?

garga Nee.

moti U zou er schoon ondergoed van larnnen kopen.

garga fk heb hler maar boeken voor u in te pakken.

moti Het doen de klanten afstoten.

garga ïk ken u niet rheb u nooit gezien.

shlink De kerkelijke genootschappen keren armenbijstand
uit tegen bepaalde geloofsartikelen.

garga ïk ga niet naar de genootschappen.

shlinlc Men zegt,dat somuige van jullie families niet naar

de kerk gaanromdat ze geen zuiver goed hebben en

sommigeromdat ze onzuiver goed hebben.Maar dat be-
treft de zaligheid zelf.

garga Wat wil u hier?

shlink ïk bied u zeven pond voor uw mening over dit boekt

dat ik nlet ken en dat onverschillig is.
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Botl Zeverl pondrmensenkinderen.Dat ziJrl Cookrs reis-
beschrlJvingen en een hoop ondergoed voor u.

garga fk verkoop u het Ni-euwe Testamentrnnaar niet uijn
mening daarover.

moti Bent u van een transatlantische miljonaj-rsfamlIle?

garga lÍijn famllie leeft van vj-s§en.

shlink En ook uw nrening is onverschilllg.

garga Toch pernltteer lk me meningen.

shlink Men zou toch verwachtenrdat u de woordenrdie mii
genoegen doen en uw fauilie van de vissen afhelpen,
over uw lippen lseeg.

garga U bent een vervíorpeïIe.

shlink Uw mening interesseert u;e,Ze ls nochthans geen

ze\Íerl pond waard.

garga U weetrdat een gedachte zÍ-cl1;. niet al-s een hoed

leent tot omfatsoeneren.Ik ben daar geen heer over.
Het is dus alleen de vernedering.

shlink ïk denk,dat ik niet in uw zieleleven lngrijp net

acht Pond.

garga Deze verhoging van uw aanbodris een nieuwe beledi-
ging.U weet het.

shU-nk Men moet weten wat beter is: een pond vls of een

mening.Un evenzo: twee pond vis of de menlng.

garga }iier wordt niet verkocht.

shlink U verkoopt hier de goede ueningen rran belangrijke
tuaïur.en en u geeft ze niet af ,als ze niet betaald
worden.Veel uensen kunnen ze dus niet kri jgen.Ïk
zou de uwe wj.l1en kopen.Maar u verkooPtrnaar ik
zLeralleen dingenrdi.e u niet toebehoren.

garga fk laat u er uitgoolen.
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Boti tloetríu zich toch zo geen lasti'berolckenen.Dat u
meningen hebtrdat komtromdat u niets van het leven
verstaat.

shlihk I'ÍÍss Jane Montpassi.er zegtrdat u naar Tahltl zott
wi11en.

garga ïk zou wlllen wetenrvan waar u Jane Montpassi-er
kent.

shlink Ze leeft slecht.0mdat haar hemclenrdie ze naaitrniet
meer betaald wordenrliJdt ze honger.

(garga laat een stapel boeken va1Ien. )

moti Opgepast ! U bent hier becliende.

garga ïk kan niets doen tegen uw gehi-nder.

shlink U bent arrn.

garga fk leef van rijst en vissen.

shlink Verkoopt u.

noti Bent u de oliekoning?

garga ïk slaap op een soort roostelijke d.ivanrrals het
u interesseert.

shlink Uw straat heeft medelijden met u.

garga ïk kan geen hele straat afmaken.

shlink Uw fauilierdie van het platteland lo,vam

garga slaapt met zíjn drieën naast een gebarsten afvoer-
buis.fk rook ts avondsron,te kunnen slapen.De
vensters zJ-jn gesloten,oudat ChÍ.cago koud is,aIs
het u plezi-er doet.

shlink Zeker ruw geli.efde . . .

garga naai-t hemden aan twee dolIar het stuk.ïk beveel u

haar aan.lrle zíjr- ts zondags satren.Een fles whis§
kost vier pence.Niet tneer en niet minder dan vier
pence.Als het u anuseert.
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shlink De biigedachten gooit u ni.et op tafeI.
garga Gooi ik niet oP tafeI.
shlink Omdat EIen Yan zes pence overschot niet leeft.
garga Men kiest zj-Jn arousement uit naar smaak.Reizen

zijn luxe.Men peruitteert ze zLch.À1s u claar niets
tegen hebt.Men houdt van Tahiti.

shlink U bent goeil lngelieht.Het is het eenvoudige Ieven.
Aan Kaap IIay kouen nog stormell. voorrverder zuid-
waarts zijn de tabakseilandenrgroene ritÈelende

. velden.Ivien leeft a1s een hagedis.

moti Xr wordt duchtig geclronken.

garga (helemaaI achter.hli kiikt door het raam.rustig.)
Gri js.l[olken.Stof .Het verkeer.lawaai van de

MÍlwaukeebrug . Een voormiddag .

Eayne§ (komt blnnen. )

Waarom beclient u ile heren nietrGeorge?

moti (scherp. )

Hf j verkeert met ons op gespaïInen voet.

maynes Wat wi1 dat zeggen?

moti Ïiij hebben z|iw vettig ondergoed gedegouteerd.

upynes Hoe komt u naar de zaakrGarga.Is dit een restaurant?
Het za1 niet meeï gebeurenrgentlemen.

ncoti Hf j zegt iets.Hij vloekt in zÍ-jn manchetten.Waaroa

spreekt u nlet uet de steu die God u gegeven heeft?

garga Ik vraag urloe ander ondergoed te gevenroister
Maynes.ïk kan van vijf shi11lng ...

maynes Zwijgt u.U bent onbek\^raan.Hij ruÍneert me.Ik kan

gaan bedelen.Zíin onzindelijldreid richt me te
gronde.

raoti Ziin vriJages /doen, u ook te gronde richten.U laat
\.- .-_-"*



5

hier door verleiders van naaisters boeken te koop

aanbieclen.Dat is hier een dubieus lokaalruljn-
heer.

shlink Gaat u naar Tahiti.Men wast zl-c}' daar niet.
garga ïk danl< u.Uw bezorgdheid is aandoenlijk.Ik zal

mijn zuster voor u naar de kerk sturen.

shlink Toch.Ze heeft niets te doen.

garga U hebt wierook nodig.

shIlnk Man§ loopt zich de zolen van zijn laarzen en zii
vertrekt geen spier.

garga Uw interesse is vleiend.

shlink U steekt uw hoofd in de hoek.De katastrofe is
onvermijdeli jk.Alleelt u verdlent,en u peruitteert
ziclt ueni-ngen.Gaat u liever meteen naar Iahiti.
(hij spreidt een kaart uit op de toonbank. )

garga ïk heb u van mijn leven nooit gezien.

shlink tr'r zLjn twee scheepvaartlijnen.

garga U hebt de kaart pas ver§ gekocht.Ze is nieuw.

moti Doet u nadenken over de Stl11e 0ceaanru.

maynes (boven in de deur,links. )

Zel voor meneer een stoel neerrdaar.Moet htj in
Maynes t uitleenbibllotheek platvoeten lcri jgen van

het staan.

shlink (vlue. )

ïk dank u voor uw geclieastigheidrmeneer George.Ik
kan u bij het staan beter zien.We praatten over

Tahiti.'hleet u daar iets over?

garga Hebt u daar een fiI5-aal? Nee?

(hlj gaat naar achter,bii het venster.blijft
halverwege staan.zegt half afgewend. )
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ïk vraag u de heren weg te sturen.Ze kopen niets.
Ze jagen de klanten weg.Ze hebben ute bespionee?d.
ïk ken ze niet.

uaynes Bij de duivelrik verbled u dat gezwets.U bent een

notoire woesteling.

moti AlLe drie rvekenrhij doen een week verdrinken.Iaa,r-
bij llgt hij ook nog bij een naaister en leest de

encyklopedie.Het is een kwartaaldrinker.

Eaynes fk heb hem genone.n vanvuege zJ-jn beklagenswaardige
familie,gentleuaen.Ilij is zeker een slecht mens.

uoti Yoor acht pond wiI hij een voor meneer onaangenaue

uitlating niet terugnemen.Mool huishouden!

uaynes Schurk.Sloedzui-ger.U kletst mii aan de galg.Ïk
ontsla u,a1s u geen rede verstaat.Uit u zich buiten
de h,ntooruren of in de kwispedoor.

shlink Bemoeit u er zicb. niet rnee.Dit is een handel tussen
uw verkoper en ui j.I,li j hebben een gesprek over
rei-sbeschri jvingen.

(gehui]. van boven rechts.)

de woru (komt bi-nnen boven rechts. )

ïs dit C. I,Iaynes I blbliotheek?

tnaynes ïn eigen persoon.

de worm Een vertloud iluister etablissement.

xoa1mes ïíenst u boeken,geschriften,postzegels?

de worm (gaat naar achter. )

Dat zijn dus de boeken.nen smerig bedrijf .Waarou

bestaat dat? Er zijn genoeg leugens.
(hlj bladert in een. )
ttDe hemel was zwattrnaar het 0osten trokken
wolken.rt '!Íaarou niet naar het Zuiden? lrlat dlt volk
nlet aI1es naar binnen sIaat.
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maynes Ik za7- het boek voor u inpakken,mi"jnheer.

uoti I^traarom laat u hem niet op adero komen.En ziet melleer,
vraag ikrer uit a1s een boekenwuru?

garga Het is een satrenzwering.

de worm l,Iaarachtigrze zegt: ItAls je me kust rzLe ik alti jc1

je mooie tanden.rr Hoe kan uen ki.jken,als uen kust?
Maar zo is ze.Het nageslacht ondervindt het.Het
geile beest.
(hij snijdt net zijn vast mes twee blaren uit. )

Eaynes Ohorueneer,De vernielde ex,eroplaren zult u betalen.

de woru Soeken.Waar helpen ze voor? I{erd de aardbeving van

lissabon tegengehouden door haar bibliotheek.

rtaynes Haal de sherlffrGeorge.

de worm ïk heb een zaak in brandewijn.nat is achtbaar werk.

garga liij ls niet dronken.

de worm Ik beef over naijn hele 1ijf, a1s een espebladrals
Ik zo tn dagdieven zie.

garga Het is een afgesProken zaak.

(tinnenlcomst van de baviaan uet jane. )

de baviaan Wandel bj.nnenrmi jn witte hen.Dit is C. Maynes I

bibliotheek.
garga Sluit de wj-nkelrMaynes.Hier kruipen zonderlinge

beesten in uw papi-eren.Er komt uot in uw

geschriften.

shlink Waarom verdedigt u die spuugbak? Ïs het de plicht?

garga Alrru kent de gentleman niet.
maynes (tot garga. )

Sluit u uw 1ade.

garga l{en neeut de literatur,rr op de hoorns.Conquistatlo-
res.
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de woru Ík zeg altiJdrhet leven i-n het wj.t van de ogen

gezien.

de baviaan Doet u uw gezicht weg.ïk kan papier nÍet zier..
Kranten.
(hij smijt rnessen naar het boekenrek. )

garga (tot maynes. )

Haal de revolver.

shlink ïk rraag u te verkopenrals het u belieft.
garga Nooit.
jane George.ïs dat je winkel?ï{at kiik je zo bleek.Ïk

ben aIleen met deze gentleman wat uitgevlogen.

garga Vlieg verder;Jane.

de baviaan Oho,dat is een beetje ruig.fwljfelt u soms? Gaat

tre in de opwinding dit boek hj.er nog aan flarden.
Twijfelt u verder nog?

maynes fk ontsla u als u twijfelt.Het z:-in mijn boeken.

de worm nen gentleman heeft niets met bedrukt papler van

doen.

maJrn.es Woorclenrwoorden.En uijn boeken gaan naar do duivel.

garga Ga naar huisrJanerik vraag het je.

jane Ik weet niet wat iiJ hebtrceorge.De heren zíin
aardig voor tne.

(re drinkt uit een fles van de baviaan. )

Ze hebben tne cocktails betaalcl.Ïk heb sherry
gedronken.Dat gaat door het lijf a1s een bliksem-
trei-n.

garga fk wi1 niet bitter zLin'maar ga nu naar huis.Ik
kom vanavond bii je.

jane Je bent twee weken niet gekonen.fk ga nooj.t naar

huis.IIet hangt ue de keel uit rvarr tussen de hemden

te zitten.
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de bavlaan (trekt haar op zíin schoot. )

Je uoet ook niet meer.

jane Oru kietelt ue.laat u dat nu.George houdt er niet
van.

de bavÍaan Kortom: ze heeft een lichaamrdat een paar pond

waard is.Wilt u dj.e betalenrueneer? Het gaat over
liefde en het gaat over cocktails.

de worm U zou de miss we1 kui-s wi1Ien houden? IIoet ze mis-
schien trappen schoonmaken.Ze wordt wasvrouw?

uoti U van een goede sneeuwhoen een engel doen verlangen.

jane George.ïk wi1 geen wasrrrouw worden.Kiik naa,r de

handenrd.ie ik heb.En ik ben te zwak Yoor de waskeu-

ken.Je moet het begriipen,George.Ik kan mijn
fortuLn uaken.

garga Wilt u de prairie opendoen,hier?
(htj wil naar de deur. )

uoti (uet cle revolver. )

U zult de ruimte hÍer nlet verlaten.Het is uogeli-jk,
dat daar een rnens bi j overboord gaat.Yerkoopt 11.

garga Jane.

de baviaan Geef heu het antwoord.

jane Kijk me niet zo aan,George.ïk heb mj-sschien aIleen
d,eze gelegenheid.Kan ij-i me cocktai-ls kopen? Ach'

het j-s niet Yanwege d,e coektails.Het is: ik kiik rs

Eorgens in de spiegelrGeorge.Dat ls nu twee iaar.
Je ging altijd vier weken werken.Àls het je de keel
uithing en je ook drinken nodi.g hadrkr,'ram ik aan de

beurt.Nu hou ik het niet tneer uit.De nachten,George.
ïk ben niet slecht daarom.fk kan je niet zeggen;

laat tne geen hemden naaien.Je kan het nietïnut is
verkeerclrals je ne zo aankiikt.

de baviaan Dat ls wiJs.Hierrdrink er eell.



garga

jane

garga

d.e worm

de baviaan

jane

de woru

jane

shlink

i0
(ze weert af. )

Doet het zotrr goedrgoed zj-jr- en onschuldig?

fk rrraag jerblijf hier.De jenever heeft je hersens
verl.lrroest.fk heb naar Tahiti gewildrik smijt het aan
je voeten.ïk heb een fauilie,mJ-jn moeder is
katholiek.ïk zeg, laten we sauen weggaan naar
Friskorwaarheen je wi1.Als er woorden waren.Ik ben

nu en dan weggeblevenrJane.ïk doe het nooit weer.
ïk weet nj.et of een nan altijd kan liefhebben'maar
ik beloof je,ik blijf bij je.

Dat kan je niet,kleine George.

Ik weet niet,of llc genoeg van je gehouden heb tot
nu.Iïu doe ik het.líaarom zitrr. er geen woorden? Zíe
je nietrdat ik het nlet verdragen kanndat niets iou
vasthoudt.

Iiier zijn hele bundels woorden,Ie sci:.rijversl Ze

vrrelcen zicln op het leven met een boek.I{et leven
wreekt zich ernee,dat het anders is.

Een cocktailrkleine r,'to1Ic.À1s je wakker wordtrregent
het j enever .

(Selcrenkt. )

fk hoor a11es,wat ie zegt.Je hoeft niet zo te
schreeuwen.En je hoeft de gentleman hier niet te
zeggen,dat je ue rriet hebt liefgehad.Dat wat je nu

zegt,dat is het bittersterwat je vreet dat ik moet

aaniroren.Dat moet ik nog aanhoren,i-k weet het en

iij weet het ook.

Àpenkomedie,Zegt u hem gewoollrdat u uet deze waarde

heer van negen uur tot half e1f in bed hebt gelegen.

Iat is misschien niet goed.I{aar het is goed,dat je
weetrdat het niet de jenever is.

Verkoopt u.fk verdubbel de prijs.Iiet is onaange-



garga

shlink

garga

shlink

garga

shlink
garga

shlink

garSa

shlin-lc

Eaynes

moti-

de woru

41lt

naam.

Janerdat maakt niet uit,Dat telt nietrJane.Zegz
ik heb niet van je gehouden.Ïtrat is van negen tot
e1f tegen twee jaar.

U raakt te sterk verstrikb.Ik zou uw instemming

met onze handel niet van dergelijke afhankelijk
vrillen maken.U zíet enkel: de dlngen zLin onzeker.

De ueningen zijn het enig zekere.

(fanatiek boeken op elkaar kletsend. )

Noa! Noa! Een goed,uitstekend boek en uet bloed

op leer geschrevenrMessias.
(teest. )

ïk verzeker u,dat vi jftig pond voor mi-j een

kl-eini-gheid ziin.Ik waag niet u ze aan te bieden.

Àlstublieft.fk betaal toch geen accijns van zotrt

hoogte voor een geval-lene.Ik dank u.

De sauenhang

klaart voldoende op.U maalrt zicln verdienstelijk.

U zul-t deze samenhang in alle werelddelen terug-
vinden.De poolonderzoekers hebben moeite om niet
over de pool door te stoten.De wereld is afgeplat
en vindt geen einde.

Misschien bent a zo goedruw gasten weg te sturen.

Zoals het u belieft.Ïk ben ontroostbaar'u maar

een gevallene te kunnen serveren.De onschuldige

zí)rt niet anders.Alstublieft,bekijkt u de verhou-
dingen op de planeet en verkoopt 11.

U bent een nar en een vaatdoek.Eeen flegmatieke
koelie.U laat zj..c]n betaleillBenkt u toch

Uw onschuldigervan treurnis gebogen ouders.

Uw zugter.
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de baviaan Uw gellefde,dat beest hier.
garga Nee,nee,nee.

shlirrk Tahiti.
garga ïk s1a het af.Dat is de vrijheid.Over de papieren

eeuwenrzle ik het visioen.ilier uijn jas.
(hlj trekt hem uit. )

Vierendeel hem.Ik zing aI: ft0ver ju1lie verzeepte
vi- jvers het hemelse standrecht . rr

(shlink gaat zitten.luistert. )
ItAfgoderiJ .leugen.0ntucht.fk ben een dier, eeïr

. negerrmaar misschien ben ik gered.Jullie zLin valse
negers rwaanzinnigenrwilden rvrekken . rr

(tctetsen. )
rrKoopuan, je bent neger.Generaal, ie bent neger.

témangeaison Keizer, jij oude Iepra, je bent negerrhebt van nj-et

ieuk getaxeerde likeur gedronken uit Satans fabrj.ek.rr
(eehul].. )

ItDit volkrdoor koorts en kanker bezield.rr
( ar:-ntrt . )
rtïk ben onbedreven in de metafysiekrik versta de

wetten nietrheb geen moraalrben een ruw uen§.Ju11Íe
vergissen ie.tt

shlink Hoe u zj-c}r opwindt.Er gebeurt u niets.
jane (aan zJ-in ha1s. )

ïs het zo €rgrGeorge?

garga ïs het nog vooruiddag? Ïtrat loopt nog water van het
plafond? Is het snot? Zweten iullie? hrat ls dat
voor een kroeg.Met orlze hulden bespannen.Dat het
niet in onze uagen regent.0 jullie.Een jungle voI
stront en een stinkende viJver om af te spoelen.

(ze schuiven hem hun glazen toe.de worm verzamelt rondkl-auwend (t)
van ied.er de jenever ín zLjn g1as. )

shlink nuropa.
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garga De uesquine doortraptheid van geslepen smoelen

maakt het ons wi js.De verzeepte vensters met írind
erachter . Jullie speurhonden.Hierrmi-jn laarzen.
(hfj gooit ze op de toonbank. )

Rookt u uvÍ kleine ,zwatte sigarenrmeneer? Het t§^ri jl
zou uit uw kinnebak kunnen lopen.Hierrmijn zakdoek.

Jarik verkoop deze vrouw bij opbod.ïk gooi ju11ie
ö.eze papieren om de oren.ïk sueek om de tabaksvel-
den van Virginia en otn een biljet naar de eilanden.
ïk smeek
,- . . \(rraJ orr_nKt. I

Ik smeek om mijn vrijheid.
(hij loopt in heud en broek naar buiten. )

shlink (achterna roepencl. )

Ik heet Shlink. Shlink, ile houthandelaar.

uroti Hij is in het hart getroffen.Ilj-j uarcheert.ïÍat kost
het papier?

de worm ]/íi1t u werkelijk betalen?

Baynes Het zíia boeken voor goed tien doIIar.

moti Hier zi-in er twj.ntig.

jane IIij is in hemd en broek weg.En hoe onbeleefd hii
werd.Dat is zíjr, ware gezieht

de baviaan Hier is de fles met ruu.Half heb je ze a1 in je
darmen.Hoepel nu op.

jane Ïíat zeg ie?

de baviaan Gaat uvís weegs.Nu komt het ontwaken.l,Ienen karr je

in de goot.
(hij sleept de ontstelde buiten. )

de worm (stapt achterna.)
Men moet het leven in het wit van de ogen zien.

shlink ïíat kost dle romuel?
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maynes De klerenrhet jasje? Zelfbinder.Laayzen.Eigenlijk
ai-ja ze niet te verkopen.Vier dolIar.

moti Ei.ndelijk is hf j uit zijn ve1 geschoten.We nemen

ze mee

(shlink is langzaam naar achter buiten gegaan.Hem achterna uet de

bundel kleren,moti gui. )
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IN }E STNN}IGROE\TE

(witte kalklelling.voorusialdag.achter rollen de pacifi-ctreinen.
tuensengegchreeuw .

george garga.de groene. )

garga (haveloos,in hemd en broek.handen in zi-jn broek-

zakken. )

Een gewone voormiddag.Ivlerk iii ietsrsi'r?

de groene Ïle drinken er een Eeer.

garga Wat is dat 1.awaai?

de groene De treinen naar f11inois.

garga Ja.A11es in orde.

de groene stroupel iii helemaal niet Ineer naar een winkel,
meneer?

garga Ïk heb vrij.

de groene lrre drinken.

ga,rga ltree rnee.

de groene Ïíat j.s er eigenlijk met die naaister?

garga (rtuit. )

de groene Is ze ook rrlj?

garga De wolken.Als bevlekte zwanen.Hou iii ervan,als

men il) een laars in je bakkes traPt?

de groene Nee.

garga \'Iat j-s eraan te doen?

de groene (haalt een revolver boven. )

garga (neemt hem. )

Daarna drinken we er een.Men houdt er niet van,

dat iemand iemanil een laars ín ztn bakkes trapt.

de groene Wat wil hij eigenlijk?

garga (haalt zi. ir- schouders oP' )
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0p een vooruiddag spuwt hij rne een kleine kerse-
pit in mijn oog.

de groene Onbekend?

garga Nooit gezien.

de groene Yoorzichtig .I(oud bloed .

(boven rollen van treinen. )

Dat is de Pacific.New York! Za1 hÍj hardnekkig
wi-llen zijn?

garga Zeker ,

de groene Op jou gewacht hebben?

garga Ik kon uit de blauwe heueI.

de groene Drirrken is in e1k geval beter.Bij de vrouwen

liggen.Roken.

garga De tanden laten zien is niet slecht.

de groene A1s ze goed zi-ir..
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S}{IINKS BURNAU

(Ïroutdelta.bruinrals leeggelopen rivierstuw.in het midden:

tafeltje uet papier. )

shlink (aan het tafeltje zittend.)
Glad ben ikrrond ,zat.ÀlIes is zotyt ger.i-nge moeite.
Al1es bekont Be.IIoe nakkelijk ik verteer.
( stilte. )

Tien jaar vÍe1 het licht zo voort te leven.
Gerieflijk,gevestigd.Elke wri-jving kon uit de weg

geruimd.Nu word ik die lichtheid gewoon en a11es

. Ís me te vee1.

garga (komt binnen. )

shlink Kleedt u zich weer aan.

garga U hebt op uij gewacht? I{ijn kleren meegenouen

hierheen? Foeirsuerige boe1.
(trapt met een voet naar de bundel kleren. )

Beters hebt u niet?

shlink (slaat op een kleine gong. )

marie ga,rga (kouot binnen. in het wit . )
George !

garga Ben jij hier,I'4arie?

nnarie !traar ben je geweest,George? Ze hadden erg angst
onr jou en hoe zie je eruit.

garga llat doe je hier?

uarie ïk doe hier de was.We kunnen er bijna van leven.
( stilte . )

I'Íaarou kljk je uii zo aan? Je ziet eruitralsof
het je niet goed gegaan is.Mlj gaat het hier goed.

( stilte . )

Ze zegdenrdat ze je hadden weggejaagd.
( stilte . )
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garga ïk zeg ie: pak je zaken bijeen en scheer je weg

naar huis.

u,arie ïíat wi] je dan? Ïs het verkeerd van me rhier te
zijn?

garga (loopt rond. )

ïk weet niet wat ze uet me voorhebben.Ze hebben

me geharpoeneerd. Ze trokken me naar zLcn. toe.I{et
schijnt,dat er strikken bestaan.Ik zal me aan u
vasthoudenruteneer.Maa.r laat u anderen buj-ten spe1.

shlink 
ï;:ï",1Ï"ï,'elieft 

'

Ilaar haal-t u nog schoon ondergoed voor hem en een

pak,als het u gelÍ-jk i-s.

u,qrie Mijn broerrdie lk niet begrijprzegt dat ik u uoet
verlaten.

garga Onniddellijk.Zo onmiddelliik uogelijk.

shlinJc Àlstublieftrgaàt u daarna naar huis.Ïk heb geen

verstand van ondergoed.
(uarie af. )

shlink Hebt u al iets gedronken?

garga ïk vraag u,het mii te zeggenrals het niet aan uw

intenties beantwoordt .

shlink Ik heb a11een rijstbrandewijn.Ïk za1 de soort,di.e
u verkiest,bestellen.U verkiest cocktails?

garga fk handel alLes j-neens af .Ik heb de gewoonte,

enkele weken geliiktiidig te drinkenrte vrijen en

te roken.

shlinlc En de encyklopedie te doorbladeren ...
garga De wetenschap op een leren canapé.

shliyrk U drinkt.U werkt vj-er weken als een paard voor uw

farnille en komt zo gemakkelijk naar Tahiti ... op
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de canapé.

garga Ja.lahiti.Hierruw kaart.
(vri1 ze !rca geven. )

shlink fk mag ze v geven.Ilebt \ ze lief?
garga Het duurt we1 wat uet het ondergoed.

shlinlc Yergeef me.Maar a1s u nreent.
(staat op en klopt. )

marie (komt binnen. )

Hier in ondergoedrGeorge.En kleren.

garga Je kan hj-er wachten tot we samen weggaan.

(kleedt zicb, achter een scherm om. )

marie Jk neem afscheid van urmi.ster Shlink.Ïk ben niet
helemaal klaargekouen met de was.Weest u bedankt
voor het verbliif in uw huis.

garga (achter het scherm. )

Dat geeft avontuur ! Wit ondergoed .it'iitte mou§§e-

linerdaarin droou je uet wakkere ogen van paar-
den.

shlink (fluit. )

garga (kont voor.)
llie fluit u? fk zie er weer uit als een mens.U

hebt ue mi jn huis afgestroopt uit liefhebberi j.l,let
een nieuwe huid vergoedt u niets.ïk zaL schone

1ei net u maken.
(ae revolver in de hand.)

shlink Ik ontvang uw verordeningen.

garga Uw houthandel stelt u in staat,mii de honden op

mi jn nek te jagen.Gelijke wapens.

shlink Uijn houthandel is te weinig voor uw huid.

garga U hebt prairie geuaakt.Ïk wens open veJ.d'
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shlink U ueeut het gevecht aan?

garga 0og orn oogrtand om tand.

shlink I,Ii jn huis is het uwe.Dit huis hoort u toe.

(binnenkomst van de worul en noti gui. )

shlink Mister Garga wenst te drinlcen.

moti }Iier.
(brengt dranken op presenteerblad. )

garga (aehter. )

ïk reed zeveï] nachten op laro11en,te::wij1 onafge-
broken de absinth door me heen v].oeide.fk ben

zwak a1s een groene hemel,die geregend heeft.
(steelst de revolver weg.)

moti Yergeet u.

de woru ÀIs ik urijn broeder redden zal . . . zolt

garga lieven!

de worm l.Íen rijdt nj-et graag tegen de wind i-n.

moti Dle uaar rijden doenroudat ze knollen hebben.

de worm Men zet zich,als koffiedik.
garga U hebt geschilde boomstaumen in het depot? Hoeveel?

shlink 0ngeveer: vj.erhonderd.Ik weet niet.

uoti }ioren toe aan Broost & Co. in Jersey.

garga De makelaar?

de woru ïkrgenaamd de worno.ÏÍaard op de kol-enbar.

garga Kontinueert u dat hout naar het Zuiden.ïk heb het
hier niet nodig.Deponeert u het geld voor me bii
de Verenigde Scheepvaartuaaatschappii .iiebt u een

bezwaar, mister Shlink?

shlink (sehudt het hoofd.hii is het grootboek voor heu

aan het halen. )
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de woru Dat is moeras.Iwee keer verkopen! 0nder uister
Shlinks firmaopdruk.

garga De oolevaars leven in het Boeras.
(klapt het grootboek dieht. )

de worm Plister Shlink uit Yokohanra.

garga t'Iaarom weigert u niet?

moti Valse paBieren in ons vreemde land? .,. liever
uet een scheernes werken dan met vals papier.

garga Ik zou het misschien hebben gelaten.Giet u nu

, jenever over het boekru.

shlink Het j.s uw zaakrmister Garga.

uoti ïk? U mij nlet rulneren doen.

sh1Ínk (reikt heu een glas aan. )

moti (over het boek.)
A1s spinnepoten.Er kleven verschi-Llende liters
zweet in.Zo wit a1s slagroou.

garga Gooi de jenever erop.

uroti (gooit voorzichtie. )

de ''rorm Twinti g jaar en dit einde.Dat is een grap ! fk
versta totaal absoluut ni-ets.Dat i-s een houtzaak
geweest.

marie Ïíat doe je,George?

garga Zwtjg.ïk ben in een vijver gelegen.Ontslaat u de

knaaprmister Shlink.

shlink Je kunt vertrekken.

moti Pleent u dat? Schrijf op: vertrekken! ... Yer-
trek-ken.Ik zit in april twintig iaar j-n uw handel.

garga Omdat hij de jenever over het boek heeft gegooid.

shlink Je bent ontslagen.
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Boti En wie zal in de papS-eren ziin weg vi-nden.

de worm Xr zijn er geen Eeerrjongen.

uoti nn wi.e zal de kolen uit de kelder dragen?

garga femand za! worden gevonden.

moti En wie zal de trappen oppoetsen?

garga femand za7- de trappen poetsen.

moti nn wie za! in de winter de i-nkopen d.oen?

shlink In de winter za1 niemand hier wonen.

moti Xn waar zal ik slaPen?

(stilte. )

garga Dus ben je hier weggeiaagd met hoon en schande,

nadat je twintig iaar trouw hebt gediend.Jij moet

niet te eten hebben,nadat je speeksel gevreten
hebt .Dien voortaan een honil,want die is dankbaar.

uarie ïk geloof niet dat het goed isrwat je daar doet.
Moet het hier binnensneeuwen? tr'iaar moet hi J heen-

gaan?

shlink fk kan u verzekeren dat mijn bediende uw broer
niet interesseert en dat dit dak hler geen ro1
speelt.

de woru Ik kan u verzekerenrmiss Gargarwe drinken hier
niet a11een jenever en víaarou worclt de was gestre-
ken? Hoe het ook zij rhet weeskind wordt niet
bedoeld.IIet kermt in het hout,maar het hout wordt

niet bedoeld.

garga Begin je in te zien wat die kleverige beesten

hier voor een uissie hebben? Het Ís niet geuak-

kelijkrhier.ïk verzoek je naar huis te gaanrMa.

marie En ik verzoek je mee te gaan.IIoe wil je hier niet
bij j-nschieten.laat u hemruister Shlink.
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shlink Dit houten gebouw is uijn zaak niet tneer eII uw

broer zegt: de uens i-s vri j.

garga Zeker,Ik verzoek u te clrinlcenrgentleuen.ïk ver-
zoek u uet de gentlemen te pokerenrShlink.

marie Maar Jj-i gaat met me naar huisrGeorge.Het i-s
rnaar een gsap'maar ifi begrijpt het niet.

de worua U bent een ladyri.k snap het.De kleverige beesten
bedelen out jenever uaar ze zien uw gezicht even

graag a1s dat van gentlemen.Maar u gaat alleen
naar bed bij fris gewassen indivÍduen,ik §nap het.
De katechismus.

(ue pokeren achter met shlink. )

uarie IIoe het hier zo rauw geworden isrsinds je heu

ontslagen hebt.

garga Ïiat doe je hier.Ze zitrn irij.De tyrannie van dit
houten bouwsel vliegt in de lucht.

marie Zíin ze vrij om uij te beledigen?

garga Omdat je een naaH gezicht hebt.

marie nn ik moet naar huis gaa,n? Ben ik niet vrij?

garga i'Iij zitrn op het platteland opgegroeid'Ila.Vandaag
zie lk,hoe analers iii bent dan ik dachtrs,ls ik
nijn ogen dichtdeed en je zag.l{e zíin hier op de

veiling.
marie En je doet niets treer voor tne?

garga Ik zeg je,het gaat niet oln iou.ze willen je in de

handel- betrekken.Ik kom ou de lanaap in het
gezicht te zienrdi-e IBe voor twee weken een kerse-
pit in het oog spuwde.Ïk ontmoet een teruglviJken-
de buÍging.ïk heb een revolver in mijn broekzak.

Hrj biedt ue zLjr- houthandel aan.Houdt me daarbij
scherp in het oog.Ik ben a11een in de prairi-e en

kan niets voor je doen.
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de worro (van achter tot }:.en.)

ïIiJ heeft nooit met ons gespeeld.Het is goed voor
zijrr opgeblazenheid.Hfj speelt a1s een papiergod.
i4aar alstublieft ruyladyrhii wi.nt voortd.urend.Ïk
zveer het rhij speelt va1s.

garga Hlj werkt voor mii.
(tot shlink. )

ïk begrijp nietsrsirrben dom als een negerrben met

een witte vlag gekomen.Nu ontvouw ik die voor de

aanval.Overhandigt u mij de papieren,di-e uví veruo-

, gen zijn.
shlink Ik verzoek u,de nietigheid ervan niet te versna-

den.

(re gaan beiden rxaar links af . )

moti A1 is het een kale hond,en hii liikt ook onder

harile laarzen te ziirr geraaktrtoch zal- ik rs uor-
gens zijn ruige stem niet meer horen.fn Sing-sing
zal ik niet kouenrmaar waarheen?

marle Ik weet het.lrri j liggen a]-ti jd op straat

noti !íant hoewel het hier slecht geweest is en het een

mens op zijn jas regendermoet ik nu dan toch er-
gens anders slaPen.

de worm Zwets niet.Merk je niet dat dit dak hier vo1 gaten

is geraalct en het ijs hagelt in het portaal?

motj- Tk heb hier nog iets.

de worm lïij denkt nog alti jd dat de zwaro in de plankenvloer

wordt bedoeld.

moti fk hou van uriviarie.U een manier doen hebbenrde

hand te relken

ile woru Ohordat heeft zícin gewassen.Hii heeft nog geen

bedrhij wi1 er een Yrouw in roeeneuen.
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rooti Gaat u noet me Inee.Ik za]- voor u werken'Gaat tl

met ule mee.U geeft eell paardengeur af '

(binnenkom§t garga en §h1ink.)

shIÍnk (oP de worm af. )

Je bent me twintig pond schuldig.Die geef je

Eister Garga voor rnorgenuiddag.Mister Garga kent

jegeheimenenbetrektjekamerindekolenbar.

de woruc Ah.zíjn we ontslagen? nr wordt prompt gewerlrt,

zoals altijd hier wordt in aIles proupt gewerkt.

garga U hebt voor een paar uaanden een vrolrw bij tue ge-

bracht in de bibliotheek.u overhandigt haar voor

morgenmiddag twintig Pond .

de woru lloe moet ík ze vinden?

garga De ÏÍorm vindt ze .',lat heeft u opgevroli jkt,worm?

(de rreiling: de wormrmoti tegen de mgren.ook shlink zet ztch

tegen de nuur.ze k|jken naar narierdie in het midden staatrals

een paard. )

de worm liii heeft haar een aanzoek gedaan.Hii uw zuster'

garga Vat heeft ze gezegd?

moti Ieder rnens kan naar een rrrouw dingen'

deworuAlszeruikendoeta]-seenpaard.
moti IIet is een meÏLseIi jke zaak'

uarie Seschermt u mij,mister Shlink'

shlinlí De vri jheid marcheert '

marle }Ioet ik blijven?

shlink Terwiil hij a11een van uw haar houdt,het is goed

van hem.

marle Dat meent u niet '
shlink u bent helemaal alleen.Hier hOUdt nieuand van u'

Hii houdt van u'
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marie ïk kan niet van hem houden.

shlink Als u geen zin in hem hebt,schenkt uw broer u

die nijlpaarclenzweep daar.

marie Hoe wreed u sPeelt.

garga WiI je altijd op de markt blijven?

shlink Elke v?ouw is oP de narkt.

(achter lawaai van twee gitaren en een trouuel.)

uarie i{et is niet ten einderals ik wegga.

de woru Er i-s roofdiergeur tussen de houten balken.

shlink Ze doen hun gezichten w€Srmaar hun oogappels

draaien naar binnen.

marie Ik wiI je gehoorzamenrbroerrmaar ik weet niet of
ik naar huj-s ga.

garga Je zegt ja en het raakt je niet.Je wendt je af en

je kijlrt rond

marie ïk weet niet waarou hij toegeeft en hoe hij het
doet,dat hij bliift staan.Ze hebben jenever over

zijn rekeningen gegooj-d en de bediende weggeiaagd.

ïk ben niet in de war.Ik denk dat je blind bent,
dat je niet ziet hoe je onderligt.

(achter koraal van de meisjes: jezus neemt de zondaars op.)

garga Ik zie dat je je wilt verliezen.Dat is het moeras

dat je opslokt.
(hij staat van het tafeltje op,gaat naar achter.)
IIee,hola! leger des Heils!

de worm (tot marie. )

Hier is een rivier leeggelopen en rs nachts
spoken hier de geesten van verzopen ratten.Gaat
u naar uw ouders.

garga Afwassen! Ruim de jenever weg.

(Oat doet shlinkrmarie neemt het werk van heu over. )
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Kom binnenrkerels.
(shlink heeft het houten hek geopend met een diepe buiging.
binnenlcomst van een jonge man van het leger des heilsrdun en

zwart.achter hen blijven twee meisjes met gitaren en een

oude zondaar met een troronel. )

de man U roept mij?

de worm Ha11e1uja ! Iiet leger des }Ieils .

garga Aan uw bezigheid vind ik niets.Als u een huis
nodig hebtrkunt u dlt hi-er hebben.

de Eran De Heer zal u zegenen.

garga i{i-sschlen.
(tot shlink. )

ilebt u dit huis en deze papieren geërfd?

shlink lïee.

garga U hebt veertig iaar gewerkt?

shlink Met de nagels aan mijn handen.Ïk had traar vier
uur slaap nodig.

garga Bent u hierheen gezwouuen?

shlink ïk was zeven iaar oud.Ïk heb sindsdien gewerkt.

garga U hebt niets dan dit hier?

shlink Niets.
garga (tot de uan. )

Dan geef ik het u op voorwaarderdat u zich voor
de wezen en dronkaardsrdie het tot onderdak dlent,
in uw onverdraaglijk facie laat §puv\,en.

de man Ik ben geestelijke.

garga Gaat u dan staan.

de man Ik mag nÍet.
garga Het sneeuwt op de wezen.De drinkers loui jnen bi j

hopen weg.U behoedt uw gezicht.
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ïk ben berej-d.fk heb uijn gezicht schoon ge-

houden.fk ben eenentwintig iaar oud,U zult uw

reden hebben.Ik verzoek u me te begrijpen:irraagt
u de rrrouw zic}. om te draalen.

fk veracht u,a1s u dat doet.

Dat verwacht j-k.Er zíin betere gezichten dan het

mijne.E'r is er geenrdat hier te goed voor is.

Spuwt u hem in zijn gezicht'Shlinkrals het u be-
lieft.
Dat is nj-et goed, George .lk zal daar niets ou

geven.

Tand ou tandrals het u belieft.
(stapt koel op de roan af .spuwt hem nidden in het
gezicht.
de worm melckertrde bekeerde zuiplap tronauel-t.)

(schudt ziSn vuisten,weent. ) Verontschu-Idigt u
Ei j.
(snijt hera de papieren toe.)
Dit is de schenl<ingsoyereenlcoust.Die is voor het

leger.En hier een kleine ondersteuningrdie is
voor u.
(eeeft hem cle revolver.)
Nu eruj-t uet uru bent een lafaard.

Ik dank u voor uijn missie.
(met onhandige buiging af.de koorgezangen verwij-
deren zídn opvallend snel.)

U hebt mijn pret bedorven.Uw ruwheid is onverge-

lijkeliik.Ik hou wat van het lnpier voor Ef i.Ik
stop in nijn zak wat ik me geef.Ïk blijf niet
hierrwant dat is de pointermister Shlink uit
yokohama.Ik ga naall TahitÍ.Ïk dank voor de kaart.
Komt u,lÍoru. ScheePsbili etten !
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Dat is l.afrGeorge.Ioen de geestelijke wegging,
heb je geloenstrik heb het vrel gezien.Hoe ver-
twijfeld iij bent.Hoe jij onderl-igt.

Ik ben hierheen gekomen,afgeschild tot op uijn
gebeente.ïk beef van de jenever van twee weken.Ïk
spuw hem die in zíin ge zicht,veel keren.Hii slikt
he!.ïk veracht hem.Het is uit.

Foei !

Je hebt me in de steek gelaten.Tand om tand.

Zet je nu het gevecht met mij verder? Je bent

altijd zonder maat geweest.God zai- je straffen.
Ik wil niets van jou dan roijn rust.

En voor je ouders brood zoeken op een couch.En je

paardegeur verkopen en zeggen: ik ben het niet.
Ii{oge het je we1 vergaan in bed en dat je lang
leeft op aarde.
(af met de anderen. )

liat ji j voor woorden spreekt.Die ziin in brandy

gedoopt.fk heb je niet gelrraagdrwat iii met hem

hebt en nu trek je aan de vergane teugels.l'Iaar 1k

heb ze stukgebeten.
(stiIte. )

Houdt u van dit huis? Hebt u ervan gehouden?

(trekt zitr:n schouders oprdraait om.gaat naar

achter. )

(vo1gt trem. )
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OT'T'XR.ÏNG YAN DE FA}rIIIN

( j ofrn garga t s woning .

licht beharrgen mansarde.de mensen van ivoor.ronde donkerhouten
tafel.erouheen johnrmaë rmanlcyboddle . )

john garga Er is hier iets voorgevallenrwaarover slecht te
praten valt.Ik zeg niets over plichtenrik ben een

maal jong geweestrmaar nu zijn het twee weken.

makyboddle Hij 1s niet veel waard.Hij verzuipt in elke haven.

Maar rranwege Marie loop ik graag Bijn laarzen af.
john 0p nijn schouder liggen de zorgetL voor d'eze

fauilie.SekiJkt u dit gatrwaar 1k ze in opgeborgen

heb.

uaë Hij heeft een ding met die geelhuidige.Men kan er
ziett ni-et in uengen.

John hrat begri jpen ju11ie! IIij 11ep alti jd wekenlang te
drinken en liet a11es aan mij over.Hij is een

Iruartaaldrinker.De aap.Waar hj-i nu weer isl

uaidcy Hlj heeft iets met een vrouwrlos vlees rzíi,1"3it, 
,

de hemden.Maar hi j deed het a11een weeksgeriïiHI[ï,u
terwijl hlj dronk.

john Hij lct^ram alti jd terugrverbeten als een dog.Het is
al1es uaar gezwets bii hem.

manky Nu komt hij we1 niet meer.

john }lazen! Een uan a1s u zal hij kinderachtÍg voor-
kouen,maar ik zeg: hiJ is een soldatenkind.U hebt

achthonderd do}lar meegebracht van zeerdat is wat.

nanky Dat zwetsen de mensen.Aehthonderd dollar.Ondat
lk sigaren rook.Maar u had Nicerik bedoel,u had

Mary niet naar dle knaap moeten laten gaan.

maë Het is langs de hant gegaan en keurlg.trÏ' moest

iemand verdienen.
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lnank Ik weet niet waar ze tnee uoet verdienen.Wat zegt
u?

John Mljn broerrach lieve God.Dit hier is een stad.Ïn
zortr holen leeft uen.Mi. jn broer 1-iep ln het lceu-
pelhout rond,de deserteur.George heeft zLJn
bloed.Hij had zoveel plaats nodi.g'mi.jn GodrGeorge.

uanky Dat ls Mary ...
[. tl-. 1john Wat krijg jii'Maërdat je de teiJ. omgooit.Wat voor

een koe jij bent.

sarsa 
*:-::Ï":ÏïiïlïÏ;iiÏï;], met moeder a,leen
spreken.

john Wat is dat voor een uanier? Hier is nog P. Utran§-

boddle.Ïíat denk iii .

(staat op. )
ïfat voor een nieuwe jas hij heeft.0m achteroYer
te vallen.Hij doet zeker een erfenis?
(tot maë, )
ï{at sta Je daar als de vrouw van trot? Ï§ hii
b1eek, je lieve zoon? Ï{at dronkenrhee? Komt urMan§r.

Wlj gaan naar de zott.
(ueiaen af. )

garga ïk ben het zat ,moeder. Ïk ga weg.

maë Waarheen?

garga }taar de open 1ucht.Ou het eYen waarheen.Jij
schriH altijd meteen.Pas oprdat je teil niet
leegloopt.

uaë Ga niet weg.

garga ïk heb een ding met ieuand.Ïk kan niets zeggen.

Ik moet vrii zijn.
maë Ben je dat nlet?

garga Nee.
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( stilte . )

f,ii j zíjr" niet vri j.Met koffie r§ Eorgens begint
hetren met slagenrals men een aap lsren de tranen
van de moeders zouten de maaltiid van de*Ftky",
en haar zweet wast hun hemd, en rnen is ffizeket*'
tot in de ijstijd,en de wortel zLt in het hart.En
a1s jul1ie je hand vrij vrillen hebben en iets
helemaal wi11en doenrmet huid en haar en nÍet ver-
waterd,dan z:rirr juI1ie betaald en ingewijd en

afgesteupelcl en aan hoge prijs gekocht en hebben

geen vrijheid om onder te gaan,hoezeer het ju11ie

ook lust.
Zeg ae toch wat je z:.ek uaakt.lk kan je helpen.
Heb je een vrouv, nodi-g? Ik zoek er een voor jerik
za1 niet falen.Ik ga meteen wegrje zal tevteden
zLtrn.I'.Íaar 1-oop niet weg van je vader.

Je kan me niet helpen.ïk ken je moeilijke situa-
tie.Van jou zou ik niet wi1len weglopen.

Je denkt toch niet,dat i-k voor mii.vraag.Ik
schaam me nietrdat ik van je hou.Maar ik weetrdat
je hier niet uoet zijn voor uij.Maar hoe moeten

ze hier ].even?

Ik wi1 niet meer.

ltoet men niet werken?

Ach,a1 die vele brave mensen en die vele vlijti-
ge Bensenral die vele brave en vlijtige tnensen'

die aan de schaafbanken werken en hun broocl ver-
dienen en die propere goede tafels makenral die
vele goederbrave tafelmakers en broodetersruet
hun vlijtige brave families,die met zovelen ziin,
hele hopenrhoe veracht ik zerdie keurigerdomme,

zekere en vliitige Elensenrhen d.ient op het hoofd

gespuwdrin de la geslagelL dient henrde zondvloed
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tnoet konen over hen uet Istormachtig de nacht en

de zee gaat hoogr.

O George.

Nee,ik wi1 niet meer,

Je wiI niet meer.Maar ik? Hoe moeten ze er hier
doorkomen? Trek rae uijn tanden toch niet uit.Ik
kan Eisschien meer werken.Soms slaap ik half bÍj
het wassen.nn ik kan uisschien iets sneller lopen
in de stad,uaar ik kan ze er niet alleen doorhel-
p€0rdat weet ik.
ïk weet het ook en ik denk soms: waar kout je
werk toe?

Dat had je niet moeten zeggen.Iiet is alleuraal don-
ker genoeg.Hoe de muren vuil aíirr en de kachel
houdt geen winter rneer.Ik weet niet hoe ik werk
uoet verzinnen en jij vraagt waartoe?

Ach moederrhet J-igt voor de hand.llet gaat niet
lang meer.li{et de kachel niet en niet met de muur.

Nee,dat zeg jij.Ben ifi dan blind?

3n niet uet het brood in de kast en niet met de

jr:rk aan je lijf en ook net je dochter gaat het
niet l-ang Eeer.

Jarschreeuw maar.Zeg het tnaarrdat iedereen het
hoort.ïIoe aI.les vergeefs is en a11es teveel wat

moeite isren men rvordt daar minder van? Maar

hoe moet ik 1even.Ju11ie gaan w€graIs van een

ueubelrdat kapot isrdat niet goed is tnaar toerej--
kendren het heeft zijn dienst gedaan en nu is
het opgebruikt.Maar naar het meubel vraagt nie-
uand? En het moet toch daar ziin,tot het helemaal

vervaltren achrik leef nog zoveel tiid.

tr'Iaaromrals het zo erg is,kleu je je tanden opa'eTÍ:lU,,. Oq
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elkaar en zegt niet wat schuld isren zwoegt in
een doodskist en wordt dan toch in de grond

gestopt .Zeg toch wat schuld is.

Ja, je weet het.Jull-ie weten het allemaal.Dit is
schuld. en niets anders.Alleen ik vecht daartegen.

Achrje vleet nietrhoe het is ou naast zottt...
te leven.Jaaruit,iaarj-n.Want hij is nu a1 biJna

als een dier.

Jarclat is het.

I,{aar hoe zeg iii dat? lrtat denk jijrdat ik gezegd'

heb? ïk wi3- nietrdat je zo op rne neerblilct.Ik
heb je gebaard en gevoeil met uelk en dan uet broocl

en je geslagen en iii hebt anders naar me te
ki jken.

Erger is datrdan de kachel en het dak,dat door-

1aat.HelP hem alJ.een niet.

ï{em moet nieuaand helpenrook Ík niet.}{oe heb je [lj-i
gedrevenrtot ik mezelf zo vergeten ben.Hoe slecht

ben jijrhoe weinig achting heb Ík verdiend'l'laar

Ik zeg toch nietsrik heb niets gezegd'loop iii
Inaar naar je zuster en schreeuw het j-n haar oren:

Ik heb toch niets gezegd,dan dat je moest blijven'
maar nu kan je gaan.nen rnan isrhoe hij wi1'Ik zeg

niets tegen hera,ik zj trr. vrouvJ.Hii heeft voor ju11ie

gewerktrtot het ve1 van zí1r- handen ging en nu is
hij gewond,wie zal iets zeggen?

Ik vraag jeoroet me mee te gaan.

lriat zeg je?

Ik vraag jermet Bii naar het Zuiden te gaan'Ïk

werk daarrik kan bonen ve1len.ÏÍe maken een blOk-

huis en iii koolrt voor uoe.Ik heb je hoognodig'

irÍaar zeg je dat heen? Naar de wind? \rlil jij menaë
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voor de gek houden? Wil Jii wie ik liefheb aIs
vee laten oukomenrclat in hoogr,,later terechtkon*?
En heb jfi ie hand in je zak? 0,hoe iii je zal.

schamenrals het je te binnen schj-et.

ÏIanneer ga Je?

Zometeen.

Zeg hen niets.ïk doe alLes voor je bii mekaar en

leg het pak onder de traP.

ïk dank Je.

Het ls juist.

Vroeger was ze uool.ÏIeekrals het jonge grae.Nu

heeft ze een huid aIs een negerin, een zwarte k.o-
kodillehuid over haar gezicht en ogeïI a1s messen

j-n cle :,pp1eten.In het donker is het een huive-
tíng,Ze is zo \Íeranderd door het werkrde zeep en

het WaSWater.Ïk zeg nietS.HOuclt u van zotrr rrrouw!

Er is een grauwe lucht over cle wereld.

ïíaar d.e jongen heen is?

ïk heb hem precj-es in de ooghoeken gekeken.Ïk

zet vierhonderd tegen een oude haringkoprdat het

uit is.Hij heeft do dam doorgebeten en bereikt
cle hoge zee.Holarwie is daar?

(is tinnengekomen. )

shlink.ïk heet shlink.Ïk heb uw dochter in huis
gehadvoordewas.Nuisdewasbijtleduivelen
de hele houthandel.Ïk ben houthand.elaar geweest en

ben vliegenvanger geworden.Ïk heb niets te doen,

ik ben vierenvijftig iaar oud.Kan ik u hel.pen?
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ïk ben niet hooguoedig.De stormen van het Leven

maken niet hoogmoedig.

Ook ik ben niet Eleer veel.Ik heb nijn veruogen
verspeel.druen weet vaak nletrhoe het gaat.Mijn
armen bied lk u aalr.

fk zegrik weet waar de bodem israls ik ndjn brik
de haven binnenzeiT-.

Jarde bodeu.MiJn Godrzie toe wie ie vertrouwt.

Eenzaau,uit onbuigzaamheid op een leeftiidrwaar
de groncl zic}r moet sluitenrdat er geen sneë-uw in
de barsten val-t ,zíe ik u van uw kostwinr:.er
verlaten.Ik ben niet zonder meclelijden en ik zie
anders geen doel voor uijn werk.

Bodems vullen de naag niet.tr'/e zi)n geen bedelaars.
Ilarlngkoppen kan men niet eten.Uw eenzaanheid

vindt hier geen stenen hart.U wenst uw e1.lebogen

bij een familie op tafel te leggen.Ïíe ziir: arne
ItreIl§en.

Ik heb smaak in alLes,nijn Baag verteert kiezel-
stenen.

De kauer 1s eng.Ï,le liggen al a] s schelvissen.

Ik zou hier graag wonen.ïk slaap op de grond en

heb maar half zoveel plaats nodigrals ik lang ben.

Ik ben blij a1s een kind,als niin bochel tegen
de wind beschut is.
Goedrik begrijp.U moet niet in de wind voor de

deur wachten.Kout u binnen onder het dak.

(binnen. )

ïk moet de stad inlopen voor het nacht wordt.

Je bent altijd weg a1s ik je nodig heb.Ik heb die
uran kvrartier gegeven.Hii is eenzaan.Veruits je

z,oott is weggelopenrls er een plaats vrii.Geef hem
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een hand.

maë Ïíe ziJn op het platteland thuis geweest.

shlir:k Ik rveet het.
john ïtrat voer je uit in die hoek.

utaë Ik leg mijn bed onder de trap.

John 1'íaar hebt u uw bundel?

shlinlc ïk heb niets.Ik zal op de trap slapenruadame.ïk
dr5-ng niet blnnen.I'II-jn hand zaL u niet beroeren.
ïk weetrdat ik er gele huid aan heb.

naë (koud. )

ïk geef u de miJne.

shlink ïk verdien ze niet.Ik meende nietrwat j.k ze1.U
bedoelt de huid nietrvergeeft u mij.

utaë ïk uaak het venster boven de trap oBen rs avonds.
Het tocht niet.
(ar. )

john ZiJ is een goeder'hui.cl.hiat gebarsten en zwatt . . .

shlink Moge de Heer haar zegenen.Tk ben een rechtschapen
Es,n.Ver3-angt u geen woorden uit nijn mondrik heb

er alleen tanden in.
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een scherf van groene hemel na regen.een ster.
schoorstenen .zwart.achter ruist de kolenstuw.Etor-
dreunen van het ontwakende chicago. )

(komt van achter. )

De mens is zus en zo.Men peilt hem niet.Men
peilt de diepte van zijn eigen wezen.Die daar
drinlcb en heeft visioenen van paarden.Ik hou

van hem en hlj groeit zienderogen.Spoedig stoot
ik het gevecht naar de lcrlstallen plateaurs.

" (volgt hen op enl-ge afstand. )

U vilt hem voor nuli.Hii is uijn broer.Yoor u is
er geen ophouden.Het uenselijke i-s voor u als
het stenlge.

Vergeeft u uii.ïk merk het niet oprdat u minder

weet dan ik.ïÍaarom gaat u niet naar huis?

Dat kan ik niet meer.

ïk begri jp het niet.tr^traar slaapt u? Uw teint ver-
slapt.U brengt mii ts middags te etenrwat cloet

u overclag?

Ik dank u,dat u het mii vraagt.Ik wacht op de

niddag,dan wacht ik oP de avond.

U zou rneer op uw hals en op uw huid moeten letten
dan op de ster boven de kolen§tuw.

U werlcb uw }:anden aan flarden in het kolendepot.
Miín famllie zou geell brood hebben zonder u.

En u loopt hier rond tussen de uannenrdie r§

avonds uit de whls§kroegen strompelen.Uw lichaarn
is de enige verdi-enste van uw ouders.U zou daar

moeten op letten.

U hebt zLch veertig iaar afgebeuld en balken voor
uw huis aangedragen op uw schouders.Dat heeft

marie
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nijn broer op een avond weggeworpen.

Hoe u aan die dingen hangt.

Ik houd van uijn broer.

I'Iat een levervlekachtige zachtaatdigheid .Dank-
baar a1s een hondeteef.

Hoe u hard bent.Het is geen dankbaarheid.U bent
een man en ik breng u het eten.Als u wiltrslaap
ik uet u.Ïíaarou zov ik het nÍet zeggen?

U wllt naar bed gaan.fk heb geen tiid.ïk neem

niet a].Ies wat ik kan hebben.

1I wilt !01j onderwerpen,tot j-k net vliegende hals
voor u lcniel-.Het is ni-et nodlg.ïk heb geen kleren
Ineer voor u.

En ik geloof,dat schaaate uoed is.

Ik ben niet moedig.ïk heb het niet nodig oudat ik
llefheb.Iiet is zo makkelijk voor tne'neer te va11en,

ik buig mijn gezicht helemaal plat naar beneden

en ik strek mijn armen niet uit.Ik heb geen moed

nodi-9.

Een rrrouwrdie weggeeft wat ze heeftrgeeft niet
veel weg.\{i-e slaapt zeket onder het gegeYene dak

en wie eet van het achterna geworpene?

U geselt uti j .1,1i jn lichaam is onberoerd.

I,len huurt zo gemakkeli jk neger§.Uw maagdeli jkheid
is geen hindernis.

Uw woorden zijn a1le waar.Ik kan nj-et gelovenrdat
v. ze zegt ouwille van de zaligheidrmii te loaleJ-Ien.

fk schaam me voor u.

Kleedt u zj-ch aan.De schaamte ligt i-n het hemd.

U hebt de ochtend voor mij bedorvenrdoordat u uví

ingewanden hebt laten zíen.Xn de zee vra§ effen.

shlink
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Barie U stoot BiJ niet af.
(af . )

garga (komt naar voor. )
ïk heb haar gezlcht gezLenrwit als een blad pa-
pier.

shlinlc Hoort u vliegen zoeuen?

garga ïk heb in miJn vi-jver gevlst en de angelsrdi-e
zj-jrr blijven hangen.Er hebben zeker vissen aange-
beten.

shlink Ja.

garga U weegt Bii altijdrals ik uw gezicht zj-e.3ent u
verliefd op mij?

shlink U ziet er fris uitrondanks het drinken.

garga ïk breng frisse wind. mee ia uijn handen.fk vecht

in heucl en broek.U bent een ouder wordencle man.fk

zou u graag twintlg Jaar teruggeven.tr{e zLin
ongeli jk.

shlin-k ïk heb rustig geleefd.Op de drempel van cle veertÍg
werd de vloed g1ad.U zult nalckel-l jk speJ- hebben.

garga uw li-chaam is geolied.Miin hand vergrijpt zícn.

naar een rauwe P1ek.

shlink Ik kan u geen vi-ngerwijzing geven.MlJ4 rotte
vleklcen zi.Jn me niet bekend.Ïk heb se j-n uw handen

overgegeven.

garga U blaast zicl11 op a1s een ellendige huid.Ïk lach
met rr.

shlink ïk houd van uw lachenruw laehen is EiJn zon.Het

was hier ar&zaligrhet was een kouuerru niet te
zíen.Het is drj-e wekenrGarga.

garga En ik ben niet verder geweest rdan daar aan de

Overkant.Ilen ziet de schoorStenen van daar.Ïk weet
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dat u de waarheid zegt.

U zeírö.at u naar het Zuiden trekt.
Mijn uoeder ging rriet Bee.Ze kookt voor u.Smaakt
de maaltijd u?

ïk slaap a1Ieen daar.

Mi jn moeder, ja.

U bent verontrust? lachen.lacht u wat voor mij,
oude Eran.

Spot u niet.
Liegt u niet.
Zuiden hierrZuiden claarrtnerl drinkt overal.U hebt
gedacht: u hebt op het verkeerde paard gezet? Uw

gezlcht is oud. gewortlen.

Yeertig iaar zijn als een dag aIs men er de wincl

over laat gaan en niet neen zegtrmaar een dag kan

a1s veertig jaar zj-ir..

U verschanst zi.cin i-n dat hok.Geniet van uw geneen-

heidruijn familie te onderhouden.

U beoefent het leven a1s een passie.

ïk heb visioenen.U woont op de solide grond?

Passies zíin kostbaat,ZLt u nog in het laceupel-

hout? Slaat geducht om u heen? Snljdt takken af'
die duldelijk groeien?

U raapt oprwat ik wegsrnljt? U kont ln de zaak met

huid en haar en betaalt met uw zweet? U ver-
scheurt de rekeningrj-k kan niets doen? Verscheurt
u!

ïk heb gedachtrdat uw familie u boven alJ.es ging.

Ik zíe dat ze u tot daar zit.Yermits u het wenst,

zal- ik me terugtrekkenrhoewel de huur verval.len
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i.s .

U bent schaamteloos.}.LiJn God,begraaft u zj.ch
toch alleen.U dwingt er me toe rhet moeras en de

dieren op te roepen tegen u en te verbroederen
met de walgeli jkste dreksU-ngers.Dat is laag.

U ijlt van uw familierdat u de zweep verdient.

U weet zelfs het plantenliuis in een menageri-e te
veranderen.U weetrdat uw kooi uijn eÍgen hart is.
Romantj-ek, goedkope romantiekrnister Garga. Ik heb

uw zuster opgenourenrdie uw fauilie op straat
schopte.

Wat ging het u aan?

I'Ien zou ze gezegend hebbenrals een mall. met vier-
hond.erd pond haar had opgepeuzeld.

3r v1j-egen er niljoenen het trottoir op.U schiet
op aIJ.e schietschijven,die in uijn tent staan.

U denlrt alleen u.U hebt bedorven bloed.Het is niet
anders dan hondse dankbaarheid van u.Een brande-
ri-ge galeiensteupel op uw huid.

Wat gaat Eij mijn zuster aan?

Jaru leert d.e katechisï[us.Waarou voelt u zich dan

beledigd?

Nu snijdt u nij de polsen af.Mijn zuster voel ik
niet meer.l'Íaar er wareu. wortelsrik biecht hetrer
bestond een heroel, ook daarvoor.traten we die !

Ik voorlolraurdat u uit oruvetendheíd aan uw hulp-
bronnen voorbijging.Ik houd ervanru oP een hoogte
te zj-er:.

],lij staat het water i.n de ogen,uaar toch doorzie
ik uw infernale b#hi om u in mii te boren.

Maakt u mij tot uw lastdier.
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Ik verbied u aan mijn melaatsheid te schaven.0m
me met u in uw loupen te wentelenrben ik schoon
genoeg.

fk bied u aan: ik trouw uet uw zuster.Ik zal me

uet uijn tanden vastbijten in elke gelegenheid om

u tevreden te stellen.
U bent in staat een vrouw neer te trappen en van

het wit in haar ogen te genieten.

Deze belniuaamtreid 1c\^,alificeert er me voorrdat ulu

zuster de hemel bij rne vindt.ïk ben een liefhebber
van de i-deeënrik kan me aan elke kastijding on-
denverpen.

U denkt,dat ik mijn zuster a1s een pond koffie
kan afleveren?

Ze lijdt hellepijnen omdat niin zindelijldreids-
gevoel me dwingt een zinnelj.jke vereniging met

haar af te wijzen.

Ze heeft u niets laten luetenru iilt.

Geen uaagd is zo rein a1s een rrou$rrdi-e li-efheeft.
Ze bekende merdat ze uet ue wi1 slapen.

Een slag in het vraterrdeze keer.Als ik nadenk:

het is me gelljk.Waartoe woorden? Dat is niets.Ik
geloof nj-et aan d.e liefde.U bevredigt geen vrouw,

die u niet liefhebt.Dat is de he1.

Ik heb het i.n veertig iaar niet anders gezien.

Neemt u zicin in acht ! fk beli.eg u bl j gelegenhei-d

over mijn wensenren ook u beliegt uiJ.U bevredlgt
mij en glijdt daarmee uit op de ijzel.

U wint niets dan de vri jheid.U herademt .Het

eiland blijft achter u met zi-ir, dieren en hun

krassen.Frisse winalen nenen u op.Ie etterbuil
loopt uit j-n de jutedoeken.Uw biljet naar [ahiti
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is zeker.

U weet,dat Tahlti een naakte steen lsrdj-e ziJn
muil opent en dat ik het weet.

U sluit het gevecht afrik help u op uw schip.Uw
dankbaarheid heb ik u ui-tgetrokken a1s eeÍI

melktand.Grijpt u toe.

0,ik aanschouw de gloeiende horj.zontenrmet wilde
dieren bezetrniet.ïk aanschouw op dit ogenblik
uw angst.U vindt het koordrdat mi-J is toegestoken,
u doet uw hand wegru zegl dat het van u 1s ru
zeept het voor me inrhet is een strop geworden.

Ilaar ik leef aIs in me1k.A11es vloeit in uii.Uit
de luchtruit de grond,het is mljn land rond de

schouders en in de rug.ZaL een vis verdrinken? fk
1ig en zie de schoorsteen en beklaag u: uet ont-
blote tanden.Sn denkrhoe het nu met George Garga

is? ! trfat gebeurt er met hem? ZLin vl jand wan}.oopt.

Hj- j schiet geclachten in zíir, brein en dat denkt
verder uet de rnaag.Misschien vergist u zich ! Mis-
schien vergis ik raij ! Maar ik laat u bii de kolen-
arbeid over aan uw twijfel.SmakeliJk!
(af. )

[wee dagen za1 ik kolen sjouwen.Mj-sschien sprlngt
me daar een verkal]rte ader bii.IIIJ zeílt vannachtt
als hij zeilt.Hij is morgeu. weer hierrals hi j
terugkomt.Ik 1eg me twee dagen op.Twee dagen ...
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( ;eneversalon in de kolenbar.door jutedoek gescheiden,maar
niet volledj.g.Iinks slecht bedrrechts slechte ronde houten tafel.
in het midden niets,alles brui-nrin de warrtot een kluwen
gewordenrvies.rechts zit drinkend nan§.1inks ligt psaluerend
george garga.
de woru en moti gui komen bi-nnen.tj-11en het jutedoek naar 1inks. )

cle worm (rretst. )

Ik ben een uethodist.0p feestdagen preek 1k voor
de kj-nderen.Nader uijn God tot u.Dat zit daar als
waterkers rmaar het gezang maakt er wat vanrhet
orgel en het woord.

Laat die ki.nderenrJij.Je bent een huichelaar.

Zíe je,hoe uoet men jou pijnigen? Je bent nogal
zwak bij de vrouw€orrnas1, mijn speeksel zou Je op-
slokken.nr zou geen ergernis ontstaan.Ik hou vaak
van wie uen kan verachten.Zie jerhet zijn niet
zotrt hoogneoedige di.erenrmen zou ze eigenll jk
heleuaa]. niet moeten verachten.

HiJ slikt al- heftig€rroudat ik u dat uet de vrouw
gezegd heb.Hij heeft het bekenclrhoe hi-j uet
jenever tranen heeft ondergespoeld.Een grootse
biecht bij zwarte wind,en nu weet u het!

fk heb het niet gezegdropdat hij het zou slildren.
ïk heb het alLeen terloops verueld.IIoe heb ik
gesproken, geschreeuwd in de ultleenbibliotheek?
ItKoopuan, je bent neger.Generaal, je bent neger ! It

Maar het koddigste zeg ik ni.et nog eens, i-k ver-
zwijg het.

Waar je dat we1 uit gelezen hebt.Je hebt de duivel
uitgedaagd met de sabel.IIeeft helemaal geen zotn
hoornige klauwenris een lam en doet:tututu.

moti

garga

de vlorm

garga

de worm



Eoti

garga

uoti
de worm

garga

moti

de vlorm

garSa
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En op de lijm kropen cle beesten.l{e lezen een

zwarte mis.
(t ij vist van onder zijn bed flessen op. )

In spoelwater kan men raaklce1.ijk zwemmen.Omdat

het dik is.
Jullie ]orarsen nog in d.e charopagne van kousen-

uittrekken.Schone 1ei. Zeer schone lei.Ilier gooi
ik bijvoorbeeld in de teil net spoelwater een

tien groschenstuk.Haal het eruit met de tanden,
die je nog hebtrGui.

Ik za1 het niet doen.

We gaan de kauer uitrGui-,dan kan je het doen.

Je hebt het in een zudnt en er is whis§ voor je.

(taeielenO op het bed. )
ttGeneraalrals er een oud kanon overbliift op je
verkomen bolwerkenrbonrbardeer ons dan uet blokken
droge aarde.ïn de spiegelruiten van de glanzende

warenhuízen! ïn de salons ! Doe de stad haar stof
vreten.Oxydeer de gotenrvul de boudoirs uet
gloeiend robi jnenpulver ! rl

nen mens doet een tuens niet zo 1n verzoeking
brengen. .

(is naar het midd.en gegaan.heeft een speelorgel
opgewonden. )
Hoe goed hi j zíclt voelt.Slaap kind je.
ttlk hield, van de woestijnrverbrande boomgaarden,

vernÍaarloosde winkels rverwarude dranken. rr Ik
drink dit glas op hen.Jullie zi1n nauwelijks geu-

rell .

ïk kan het groschenstuk er nj.et uitvissen uet
uÍjn tandenrmister Garga,ik kan het niet.

moti
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garga ttzíetri-k ben een zondaar! De in perkament

gewildcelde d.uivel spoolrb nog alti jd in me rond.
Jullie verglssen je.ïk ben een kleln uens.ïk
heb lcaakbenen oren.rf Ik heb niets te maken met

mÍster Shlinlc uit Yokohama.Je vergist ie.
de woru Itru knarst hij al heel hoorbaar,als hij het woord

Shlink hoort.

moti (fret vo11e glas in de hand. )

U bent geen gentleuen.Ik kan dat woord zevenhon-

dord maal aanhorenrdat uaalct me heleuaal niets
uit.

de worrs Je kan het nj-et.leugens.louter leugens.Ik heb

door het jutedoek heen gemerktrdat je verbleekt
bent.

motÍ ïk ben nj-et verbleekt.Ïk vergeef je'ondat je
eea gewoon mens bent.

de worm Je kan het woord clus aanhoren?

moti Ja.

garga Sreng de e6mer buiten.Er is geen spiesrdie door
jouw zie:-- gaat.Jii hebt eelt overal.

uoti (net de egttrer aan zíiy:, uiddel-.hii vist de gIo-
sehen eruit. )

Het regent spoelwater op hem en hii zwligt,
omdat hij pukkèls op zíin huid heeft.Hii heeft
geen zelfbewustzijn ueer,omdat een hond heu

heeft weggejaagd.

garga ttlk noem hem: uoiJn helse geuaal in mijn dromenrr,

Shlinkrde hond.rffie zíirr van tafel en bed ge-

scheiden.Iïii heeft geen kamer rneer rz-tir. bruidje
drinlct teveel absint.Hii brengt de fauilie wit
brood aan.Nurde uaÍtresse roolrb vi-rginiaf s en

verdient wat voor in haar kougen.rt Dat ben ik.



(ze drinken.
de baviaan en

de baviaan

nan-ky

uarie garga

garga
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0, jullie schurkenrik hou van ju11ie i-n Je ver-
rotting.Iïeb je d.e groschen uÍt het spoelwater
gevistrGui? Jij smerige hond.
(hi j 1acht. )
tflk zal eens zítrn weduwe ziir,rzeketri-n de

kalender is de dag a1 aangestreept en lk za1

met schoon ondergoed achter ziira liik 1open,
nijn benen flink breed in de lieve zan,tl

jane zi-tten sinds enige tiid bj.i manlry.)

Jarbijvoorbeeld de houthandelaar.IliJ heeft nooit
een spoor van een hart gehadrdat men had kururen

doorsteken en hi j leende aan woekerrente.l'iaatr op

een dag ontglipte hem d.oor een of andere hart-
stocht zijrr he1.e houthandel en nu sjouwt hfi
kolen,daa.r aan de overkant.T'J-in hand Iag de hele
vrijk aan de keel.

Het leven is eigenaardig.Ïk voor mijn part'bii-
voorbeeldrkende eeïL manrdie door en door netjes
vlas rmaar van een vrouw hield .IIaar fami-Iie Icwam

op een rnansarde terechtrJ-eed honger.Hij had

vierhonderd pond bii rmaar hij liet ze Yoor zÍ-in
ogen verhongerenromdat hii uet de vierhonderd
van de rmouw hieldrwant anders heeg hij haar

niet.Het is een schurkenstreekruaar hij is niet
toerekeningsvatbaar.

(komt in het mj.dden bi.nnenrgaat naar 1inks.)
George !

Ben jij dat? Hoe je eruit ziet.Nu ben je a1 een

bevlelcb vod.

Ja.

laten we dat .E'ruit laet ju11ie t Zien ju11ie niet,
dat ik be zoek heb?
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(ae twee af naar rechts.)

de worm iiij is totaal dronken en nu heeft hii het bezoek

varr zijn zuster geliregen.Hii heeft haar al ge-
zegd.rdat ze bevlekt is.!íaar is de oude?

d,e baviaan ïIij kout vandaag.ïk heb Jane hierheen vervoerd.
Xen vishaakrvermoed ik.Er wordt uet vo11e inzet
gevochten.

jane Ik begrijp ju11ie niet.Geef me te drinken.

garga Het is uoe,als had ik kaneel lngeslikt.Wij eten de

koorts met dÍe waterige groenten.

marie Hoe leef je?

garga Het wordt ts avonds koud hier.Maar wi1 je ietst
heb je honger?

(uarie schudt haar hoofd.ki jkt heu aan. )

uarie Ach Geolgersinds enige tiid zlin er altijd gieren
boven onze familie.Vader zegt: ie rok i-s een

schandaalrmen ziet er de ia:ie doorren je handen

zijr- zwart.Hoe moet het lemand dan smaken? En

zíj zwijgtrwist haar handen en werkt dubbel.Hoe
kan uen varr zíchzelf een dier makenralleen onodat

men met een Etan in bed gelegen heeft.

garga Je spreelcb zo slecht over je ouders.Je gaat dui-
delijk naar beneden.'L"Iaar leven ze var:-?

marie Ze lijden zeker honger.Vast en zekev lijden ze

honger.Shlink brengt hen soms te eten.

garga En iii hangt hier rond in de regen.

marie Manlry zegtrdat Shlink niet meer gekomen isrde
laatste tiid.Sedert twee dagen nj-et meer.Ze

zijn a1 opgezegd.

garga Ja,ik wilde het niet.Maar praat iii je maar uit.
Ik moet het toch aanhoren.
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Kijk lne niet in
katholiek bent.

Begin anders.
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mijn gezicht.Ik weet dat je

Ik hou van hem.tr'/aarou zeg je nÍets?

Ik? ilou van hem.Dat verzv.ralcb hem.

À1s jeblieft, je moet ni.et alti jd naar het plaf ond.

kljken.Ik kan hem nj-et voor me winnen.

Dat is schandelijk.

Ik weet het.

Je hebt geen instinkt.
fk si-dder in mijn kleren,als ik hem zie.lk zeg

altijd het verkeerde.

fk kan jou het juiste niet zeggen.Je probeert
niets, ju11ie betalen ook niet.
Je zegt zottt scherpe di-ngen.Ze zweumen aIs spi-
ritus ui jn hoofd biruren.Zijn ze ook goed? Je moet

weten of ze ook goed zijn.
Ik weet heleuaal niets.Ik zou een steen willen
hebbenrdat ik je kan raken.Een vrouwrdie wordt
versmaad.Ik had er eenrdi-e was geen ene fles rum

vlaard en di.e had verstand van maruten aantreldcen.
Ze deed zicln betalen.Ze v'rist ookrwat ze kon.Ik
heb ze naar de duivel gejaagdrmaar ze is een

vrouw.

ïrraar i-s zerdan ging ik naar }:aat toe.

(lacht. )

Misschien in de hemel.Misschien in de goot.Die
koos en haar geli jkrvrat volgde.Je bent zo zwaar

als eeïl paardrMarie Garga.Versmaad ! Je bent
geen Yrouw.

fk rveet nletrmaa,r ik begrijp je nll.marae
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te gaanruaar blijft besluiteloos. )

Men kan op deze planeet geen liefde ontdeldren,
die uten werkelijk op de tong leijgt,een suaak in
het gehemelte uet een gevoel van huid.ivien ruikt
het tot braken of tot bedwelmd ziiw toerkortom met

alle toebehoren, klappertanden, verschellrell t

inliJving en alles wat erop of eraan moet zitrn.
IIet j-s zottt flauwekul in plaats van een gemeen-

schap van de Hei11gen.

(kont binnen in het midden. )

Ik zeg u uit levenservari-ng t ó.eze heJ-e mensheld

is uet paardehaar en eelt bezvteken onder geheel
papieren dromen.nn er 1s niets zo vatt papi-er als
het werkelijke leven.

keert om en stoot in het midden op shlink. )

U hierrmiss Garga.

fk kon niet meer naar u toekoulell.Ik hooprdat u
iemand hebtrdle u het middageten brengt.

Ik heb het houthuis teruggekocht.

Ik weetrdat een rrrouw die een man haar lj-efde
zegt,een slechte positie heeft.Ilaar u weet het
ook.

ïk zie een ontwijken in uw ooghoeken.

Ik wilde u zeggenrdat mijn liefde voor u niets
bewijst.ïk wil- niets van u.Het valt me niet licht
u d.at te zeggenrhet is misschien vanzelfsprekend.

U bent bii uw broer geweest.Zotgt u lieverrdat
hij zÍ'cl:. niet onder tafe1 drinkt.

Ik zorg niet voor hem.

U bent niet meer thuis geweest.Ik zou willen,dat
u uw klnderplichten niet vergat.
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mari-e Dat is het niet.
shlink laat u zich n-iet gaan.Vrouwen zj-jn niet in

staat a11een te zijn.Sen lelijke uitdrukking:
tussen twee stoelen zitten.De hemelse machten
dragen de rouwsluier.

garga (komt binnen. )

31ijf hj-errMa.Ïtre zijn in een stad beland uet onze
gezichten van het platteland.Je moet niet licht
optreden.Je uoet a1Ieen d.at,wat je wil.

marie Ja George.

garga Het is zordat hij werkt a1s een paardren 1k 1ig
lui in uljn poel absint.

shlink De veroveraars van de wereld liggen graag op hun
rug.

gaïga De bezitters werken.De rivierdau hoort u alweer
toe.fk laat hem u.

shlink ïk was mijn eenzaaml:.ei-d verloren.
garga fk begin thuis te zLJn i-n mi jn huid.

shlink Jaru leeft a1s 1n me1k.

garga A1leen mijn rug wordt dun van het liggen aIs een
graat.

shlink Hoe armzalig het isrte leven.Men leeft j-n de melk
en de uelk is te slecht.

garga U lcunt ue voor vier groschen jenever betalen.

shlink fk kan uw huid niet uet groschen betalen.

garga U ztetrik 1ig hier te liggen.fk hou van het droge
weten.ïk wil dat mijn ziel (fret ik er een) de

lederen pandecten evenaart.ïk hou van de ingenieurs
van de gïoene waterlopenrdie a1s snot over de

stenen vloeienren i.k clrijf papierfabrieken uaet hen.
ïk heb hier meer te zoekenrdan aan u mÍjn 1aatzen
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krou te trappen.Azië is nog altijd te verlci.j-
gen en ik zal het opkopen met de fanatj-eke
droogheid van de wetenschap.

U bent dronken.tr'ail1eert u hj-errwaar het balken-
plaf.ond u voor hemel speelt, jegens een enkel
mens en u hoeft de kamet niet levend te verlaten.

IvÍaar ik faÍ1leer.
Het kismet bevecht u niet met de tabaksveLden
van Virginia.Uw woede struj-kelt over een klein
lijkrdat onder uw drempel binnensnorde en zích
nlet voor u interesseerde.

ïk hou van de zondaars.Het Iam wordt altijd voor
die geslachtrze zLjn bereid hun rnagen te laten
barsten.Maar ik weet nietr'h,aarom ik me in u vast-
beet .U bent een kleine,harde betelnoot.l,len zou
ze uoeten uitspuwenru!.en weetrze is harder dan het
gebitrze is alleen een dop.

Het bil jet naar [ahiti hebt u j.n jenever geweekt.
U bent mi-sschien onlevensvatbaar.

Uw verdorvenheÍd is onmenselijk.U zondigt nj-et
ui-t hygiëne.

ïk ben geen weekdierrdat in de slijm oplost en

over het tafelblad 1oopt.I,laar Ík denk, dat het
gat toch ontstaatrdat op de brik niet anders is,
dan op de solide grond.

U wurgt met lucht.Het zj-jr: allemaal dild:uiden.
tr{e }rabben alleen de melaatsheid van ons af .A1s

men j.n ons schiet, dan loopt er water uit, en

toch is er tneer in.De katastrofen gebeuren d.aar-
tussenin.EY zijn draaikolken voor de dilcl:ul-den.
Men vindt sonns het een of het ander gewurgd,het-
geen enlcel door lucht gebeurde.Iïaar ik verzoek

urmij urv gezicht te tonen.



5+
shlin.k ïk doe ndjn best om e1k licht te verwekken,dat

u daarvoor nodig hebt.ïk stel me onder e1k
llcht,uister Garga.

garga 'Í/íilt u uw pokdallge zie1- hier biJ opbod verko-
pen? U bent gehard tegen het lijden? Yerhard ...
IIa veertig zi|n ju1Iie a11euaa1 verdorven.

shlink Belast u mij.Bijt u de noot stuk.

garga U bent geen mens.

shlink fn het gevecht is me a1les moge1Ljk.

garga U treH zicn. weer terug.

shlink ïk kan niet meer geven,dan ik heb.l,laar ik geef
het.

garga U trekt ziclr- op uijn positie terug.U doet een

metafyslsch gevecht en laat een vleesbank
achter.

shlink ïk heb niets opgepeuzeldrwaar u uw hand boven

hie1d.

garga Ik heb Etaar twee handen.ÏIat mens is aan mi j rver-
slindt u al-s een hoop vlees.

shlink Niets is fouter. Het tegendeel voltrekt zichrde
(ommekeer transsubstantiatie.U loopt blind rond.fk open u
verandering de ogen over uw hulpbroru:en.
konsekratie )garga Doordat u ze dichtstopt.U leeft van mijn goedrik

word dunner en dunner.ïk geraak in de metafysiek.
En u waagt het nog me dit alles j-n het gezicht
te spuwen.

uarie AlsjeblieftrGeorgerkan ik niet gaan?

(ze wijkt terug naar achter.)
garga (trekt haar bij de hand naar voor.)

Nee.We spreken over jou.
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shlink ïk begrijp u volkouen en ik dank u toch voor
de rivierdam.ïk heb het ongeluk,op weke plekken
te trappen.ïk wijk terug.U beseft de waarde

van uw neigingen altijdrals de houders ervan in
het lijkenhuis liggen.

garga Maar ik offer toch.lleiger ik? l^Ie zulIen samen

naar beneden gaanrhet kreupelhout in.
marie Je zou me uoeten laten gaan.ïk heb hier schrik.

shlinl< (tot george. )

U leert traag.En u betaalt de leertijd or:Ïrerroe-
. pelijk.

garga Ik heb me passief gehouden.

shlink U vergeet uvr familie.U weet niet rwat u offert.
garga Ik wil ze rfir. a11emaal slachten.Ik weet het.fk ben

klaar orn u voor te ziln.Ik begrijp ook waarom u

zidn dik en vet hebt gemest.

shlink U bent niet zwak.U kijkt une in de ogen.

garga ïk bJ.iif u oP de hielen.

shllnk Ik vraag u om uw handrmiss Garga.

uarie fk begriip u nietrraister Shlink.Ik begri jp ook
jou nletrGeorge.

(stilte.garga naar links.haalt te drlnken.)

garga 'tïk ben gevlucht naar het rechtsgebl-ed van de

stad rwaar in gloeiende doornstruikjes wi-t de

vrouwen neerhurken met hun scheefzittende oranje
guoelen.rf

uarie Het wordt al- nacht in het venster en ik wi1
vandaag naar huis gaan.

shlink Ik ga net urals het u belieft.
garga lt$un haren waxen zwartgelakte schalenrheel dun,

de ogen uitgeveegd door de winden van de losban-
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digheidrvan de dronken avond en van de offers
in open lucht .rr

marie (zacht. )

Ik verzoek u uij daar niet orn te verzoeken.

garga tt1ïun dunne.'kleren aIs glimmerende slangehuiden

kletsten a1s doorregend met ononderbroken nat-
heid tegen hun altijd opgewonden leden.rr

shlink Ik heb u zowaar ge§meekt.Ik heb geen geheimen

jegens vrie iian ook.

garga rDle omh.u1len hen helemaal tot over hun voetna-
ge1s rl{aar koper in versmolten is .Daarvan verbleekt
boven haar zusters, de }ladonna in de wolken ! rr

(komt terug.geeft shlirrlc een g1as. )

WiJ-t u niet drinken? Ïk vind het nodi'g.

shlink Waarou drinkt u? Drirrkers liegen.

garga 1iet is een plezier zich net u te onderhouden.Als

ik drin"k rzwevt de helft van ui-jn gedachten naar

beneden.Ik voer ze de grond in en ik voel ze

lichter .Drinlct u !

shlink Ïk zou liever niet rvillenrmaarrals het u belleft.

garga Ik nodig u uit en u weigert " '

shlink Ïk weiger nj-et.Ik heb alleen miin breln.

garga (r:a een tiid. )

ïk vraag oB vergiffenis.Ïíe doen half om half .u
verhindert uw brein.

shlink U helPt me daarbiJ.

garga Ï,iil je een glas drlnkenrl'Ía? Niet? ltraarom neeu je

geen stoel?

uarie ÀIsjeblj-ef ,bekoumer je niet om uii.Nu kan lk niet
Eeer naar huis.Het is a1 nacht geworden in het
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(stilte.
garga

de baviaan

garga

shlink

marie

madcy

nrarie

de baviaan

man§

venster.

(naar links gaande rherhaalt . )
rrDaarover verbleekt boven haar zusters de

Madonna in de wolken.rt

Hou je smoel.Ik hoor spreken hiernaast.Nu zwLi-
gerl ze.

Dat is het zwarte gat.Nu vergaan veertig jaar.
Ík zeg niet nee.De vloeren storten in.De riolen
laten zícin zier:rmaar hun lusten zijn te zwak.

Yi.erhonderd jaar heb ik van de vroege morgen op

zee ged.roomdrik had de zoutwi-nd in uiJn ogen.

Hoe glad het was !

(g"at naar linl<srtrekt daarbij het gordi-jn naar

omlaag.drir:Jcb.gooit zj.in glas tegen de grond. )

ïk vraag u om de hand van uw zusterrGarga.

(1oopt naar rechtsrde jutedoeken in.)
Helpt Ze verkoPen miJ.

Hier ben ikrNice.

ïk wlstrdat u daar bentrwaar j-k ben.Daarrwaar ik
ben.

(fs naar achter gestaptrde fl-es in de hand.)

irrat i_s dat? Heb jij daar een minnaarsnest? ÏIebt

u dat hier gotnstalleerdrshlink? Uw broeil in het

nest gelegd? Hebt u mijn gezi-chten gefotogra-
feerd?

Hier kan drinkenrwie wÍI.u hebt slechte manieren.

Xr zijn hier dames.

Ilanden weg! Ha11o! Ik heb een mes bi-i me.Kout u

bi j me rlíice.
trEen zuchtje wind opent uiteparingen in de tus-garga
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senwanden, opera-achtig . rr

shlink Gaat u de bar uitrMarie Garga,als het u belieft.
uarie (langzaan terug tot bii het jutedoek.houdt zich

daar vast. )

shlink ïk verzoek urzLch niet te vergooienrmiss Garga.

Uw broer vecht niet.ïk heb in uw familie geleefd,
men kan ze niet laten val1en.Ik ircaag urmii te
geloven.Ilooitrnooit za! lnet u helpen a1s een ster-
veling schuld heeft aan uw 1ot.U bent waarlijk

. 
a].].een.

marj.e U kunt miJ nÍet helPen.

shllnk Gaat u hier weg.

marie Houdt u mij vastrPatrik bid u.

uanJqy Ze komen al]een over urijn U-ik bi-i u en ik rook
eerst nog een sigaar oP.

shlink Bent u lcrankzinnig? U wilde naar uw familie
terug.

nrarie ïk wiI nj-ets Eeer.Ik wiI in een kamer kouenrwaar

ni-ets is.
shllnk U vergeetrdat de jaren vergaan en rnen niet alIeen

isrwaar niets isruaar gezichten heeft.

uarie Ik wi1 niet veel hebben.Ik beloof u,dat ik nooit
weer lets wi1,Pat.

garga Dat j.s de bevalling (nederdaline) van cle heillge
Geestrd.e opstand (opstanding) van het vlees.Ver-
dedigt u uw kansrShlink.U hebt niet gedronkelL en

nu zwemt het van u weg.

shlink Denkt u aan de jarenrliarie Gargardle vergaan en

dat u nu slaap hebt.l'{aa:e er zLin nieuwe ochtenden,

na jarenrdat u uit het venster kiikb en het
water J-igt er glad bij en u weet nietrwaarom er
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een gezicht te veel is in de kamer.

Komt u mee.Ik heb vierhonderd pond'dat is een

dak i-n de winter en er zitrn geen gezichtenrenkel
in de ].ijkenhuizen (theaters).

Ik verzoek urii{arie Gargarmet xdJ nee te gaan,

als het u belieft.ïk za7- u behandelen a1s mijn
vrouw en u dienen eil. merzonder opzien te barent
verhangen als ik u een keer kwets.

Hij liegt niet.Hij liegt heel zeker niet.Dat
kriig jerals je bij hem bentrgroschengewijs.

fk rrcaag urPatrals ik niet van u hourhoudt u van

mij?

Ik geloof het.En er staat nergens tussen hemel

en aarde,ilat u niet van mij houdtrNice.

Jij bent datrJane.Roei iii de cocktails uit? Je

lijkt niet erg rueer op iezelf.Ik heb a1 a11es

verkocht.

}oe die wegrBavj-aan.Ik mag ziirl gezicht niet.Iii j
valt me lastig.Ook al- ben ik er geen meerrdie in
melk en honing leeftrdan hoef ik me toch nj-et

te ]aten bespottenrBav.

Ik s1a j-eder z1in neusbeen i-nrdi-e jou zegtrdat
je een ouwe galoche bent.

ïIaarou ben je . . . Nu ls je gezi-cht uiteengelikt
als een citroenijs.Sii de duivel,en je liep in
fijne loropenrals een van de operaren nu als met

zwart poeder erover.lvlaar ik stel het op hoge

prijs van jerdat je niet gekomen bentntoen ook

nog de vliegen je bevuildenrmijn Yerzopen hen.

Ik zal- niet van u houdenrPat l{an§boddle ,zeker
niet.En het is geen kleinigheidrzo een vrouw te

hebben.

marie
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manky Àharhet is rnaldrelijker,dan u denlct.IIaal maar

eens over naar de brik in het weduwenkleed.

marie Gaan we dan.Ik had u graag die dienst bewezen,

Shlinkrik kan niet.Het is niet hoogmoed.

shlinlr }lijft urals u wilt .lk za7- mijn aanzoek niet
herhalenrals het u niet belieftrulaar laat u zich
nlet door dat gat daar verslinden.Xr zijn veel
plaatsenrwag van een man.

garga Niet voor een vrouw.laat af ,Shllnk.Ziet u niett
waar ze heen wiI? À1s iii het dak in de wi-nter

had verkozenrdan zat je nu nog tussen de heuden,

Jane.

shlink Drinlrb u,voor u liefhebt,I{arie Garga.

marie Komt urPatrdit is geen goede plek.Ïs dat je rrrouwt

George? Is ze dat? Ik ben blii rdat ík ze nog

gezien heb.
( af met manlry . )

shlink Ik verlaat u nietrkomt u terug a1s u in de ellen-
de zLt.

de bavi.aan Een galochergentlemenrd.ie te breed is.
(hrj lacht zelf .)

garga (met een kaars shlink belichtend. )

Uw gezíc}rt in goede orde.Ïk word met uw goede

wi1 afgescheePt.

shlink De offers aan beide zijden zi-irr aanzÍenliJk.Ik
geef miJn
(tuigt. )

uw wi1 niet op.Hoeveel schepen hebt u nodig naar

Tahiti.I,Ioet ik miJn heud ophijsen voor u als
zeLl_ of dat van uw zuster?

garga u krijgt vierhonderd pond bruidsschat.u eet oPr

wat er nog is.
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de woru.
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6t

Ik belaad u met het 1ot van uw zuster.U hebt
er haar ogen voor geopendrdat ze in a1le
eeuwigheid een obielrt bliift onder de mannen.Ïk
heb hopelljk nj.ets voor u verijdeld.Sijna had

ik ze a1s maagd gekregenrterwijl u de resten
voor ue best erlrd, &##. t "{.*
Probeert u niet mii i-n mrn hersens te planten'
dat dlt uw gedachte is.Ïk l.aat me nijn plezier
ni-et afkopen.Denlrb urdat dit kleine zwijn u
vanzelf is aehterna gelopen? Zíe jerJane,dat dier
helpt Ee.Doe hem niets.SlaaP ie?

Ik laat me niet beledlgen.Ïk sta alleen op de

wereldrik onderhoud mezelf .

Door jezelf op te eten,iawel-,Ze staat op haar

eigen voetenrdat wi1 zeggenrze ligt op haar eigen

achterste.

Kom neerJane.Je wordt niet beledigd.Ik hoor bij
jou.Je bent nu vol genoeg.

Waarom blijven we niet? Ik ben 1ui.

Itree,Jane,Zie je,hier slaap ik.Wij wi11en bij ie-'
slapen.Kout u mee rBaviaan.
(tot shlink. )

Ik ben helemaal dronken,ik heb bies stukgebeten,

ik sta u niet toe in het hout te wonen.Maar

hoewel ik dronken benrheb ik toch een goed idee

Shlink,dat zícln gewassen heeft.
| ' i''' u ,"'"-'" '^
\ z h /r"*.r( l*-er--' r' tn

(gaat uitt"n. )

triat belieft u?

Mijn rijst en water.

Het worcit a1 vroeg koud.

Sepiember.
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de worm. Hij drinlct te vee1.

(shlink eet. )
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}IANKBODDIE I S MANS]\RDE

(groenig behang.man§.marie . )

manky ïk heb me onder de tafel ged.ronken om een nacht
te kunnen slapen.Je weende toen je s1iep.

uarie 0u jouwentwil heb ik niet geweend.Ik heb veel
opgeofferd.

man§ Die melodie heb je de laatste tj.jd vaker
gefloten.

mari-e Jij trekt aan je virginia en 1i-gt aangekleed in
' bed.l,{aarom trek je je broek niet uit?

manky Zie jerclat heb ik me op de rrAnaqueenrr aangewend.

(stilte. )

uarie ïk ween,Dan rook jij.

uanky Zie je,ik hoor de blaren vaIlen.

marie Ïtraarom zeg je alti jd: ttzíe jett?

rcanlry Plezier.Ja, jij hebt altijd lief als op de eerste
dag.Met Ïrrarsende tanilen.Jarhet is precies
a1s had je lief als op de laatste dag.

marie En dan verwijt Je mij uctn liefde.Ï{et isralsof ze

je te veel is.Zeg het, zeg lnet uaar!

manlqy ïk zeg het nlet.Jij hebt een liefderdie oYer-
machtig is.Ze is volstrekt nlet menselijk.

nrarie Jij huivert we1 van miJ?

( stilte . )

uanlcy ïk verlies gewoon uijn humor tussen dat behang.

marie Humorrdat heb iii nodig.

manJry Zie je,dat is zo op die oude zeilkisten.Ten
Zuiilen van Haitirzié jeris het water glad.Ten
Noorden is het nog beter: er is af en toe wind t
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verder ook schepen.Maar ten Zuiden is het
helemaal g1ad.'['tre roken en de kaarten zijrr sme-

rig.Hartenaas ziet roen niet meer.feddy heeft
er olie over gegooid.De grootschoot slobbert.
IIU ja,vreet je,en op de vierde dag zegt I',[arten:
geef roe eens een slok zoat waterrik schijt een

haai !

l{at is dat voor praat.

Narhet werd makkelljl<er voor ons allenranders
niets.
Ioeirzo ben jij.Nu vergelijk je me al.lvlaar
waarou heb ik het niet gezier:? IIeb ik geen ogen
j-n nj.jn hoofd? Oh,ohrhoe aruelijkrhoe ellendig
dat is.1{at is dit ook voor een kamer? De regen
klettert op het bed en er is geen brood in de

la.
En het behangrzie jerhet valt van de muuri.

Oh,hoe schaamteloos jij bent.ïs uijn liefde je
niet zoet geweest? fk - ga weg.

Oudat ikrik zegi een sLok zout water.Ohrwat ben
jij voor een dorme sneeuwgansrNice.Weet je ni-et,
dat het op en af gaat en ni-et altijd bovenop.

Jardat zeg jij.Op en af .Bij elk vtoord siddert
men tot in zj. jn knoken.I{oe zacht is de huid.En
daar bin-nenin wordt men net de zweep bewerlcb.

Op en af en het op i.s er alleen om het af je niet
te laten afstompen.

0 Nice rík zou waarachtig niet moeten drinkenrik
rauwe hond.

laat rne, jlj.Trekt het je aanoals je mii 1n

tranen ziet? tr{at jij weet.Ohrhoe snijdend dat is
en hoe het door merg en been gaat.!traar mag ik
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het zeggen ,Zie hoe ui jn wimper trelrt,hoe vo1

tranen hij is.
man)ry fk weetrdat ik een rauwe hond benrNice.Men wordt

zo op het water.ÏIekenlang geen 1ady.

mari-e Qhrik ben geen lady.Hou je niet in.Sla er maar

op losroudat ik uaar een hoer ben.Ohrhoe lach ik
om jou.IIoe jii dou bent.Denk je dat ik van je
hou? 0hrhoe hij daar zít en de virglnia uitgaat
en zíjn smoel openstaat.Doe hem dicht ! Heb je
gedacht,dat ik van je hou? En Je niet haat als de

'eettzaamheid.Je vieze kamer en je slechte aard.
]Ieb jij je handeïr. gewassen.Op en af tzëg je.IIoe

dat belachelijk is.Daar word ik waarachtig gezond

van.Je hebt miJ van d.e goot geplulrbrtoen ik
hulpeloos was.Je hebt een goede zaak gedaanrgoed-

koop was ik,ik ging niet naar het theater.En niet
naar de eerste verdieping en niet de straat oP,

waar er andere rondlopollrandererdie ue niet om het

even ziinrzoals iii,iongen.I'laar je beklaagt er
je over,dat ik je op de nek zj-trdie niet eens een

vrouw kunt houdenrdie iemand heeft weggegooid. 0t

jij restenvreter,veelrraatrgatstopper met je vir-
ginia.
(ze heeft een schaal overgeworpen en is weg.)

man§ Nice: Bii de duivel,wat Yoor een hysterische koe

jij bent ! Nice !
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BIJ DE GARGAIS

(uansarde . jutedoek.kalk.ronde tafel.middagmaal. )

j ohn

maë

j ohn

maë

john

garga

manJcy

$aTga-

manlEy

jane.

Altijd een schone stropdas'l{an§boddle! En geen

jeneverger.u uit de mond.'l'íitte tanden!

IIier is het brood.

Ivlen warmt zijrr lijk.ivlaar i-k ben meer een afge-
schilde boomstam.De kinderen! Àch lieve God,bijna
had 1k weer een rotte Plek geraakt.

Neem van de meloenrJane.

lvien kootrrt altijd watermeloenen.Jullie zouden mijn
kni-e moeten zíen.[ast toerkinderen.]laarom zeggerL

julIie niets?

Schaaut u zich nietrMan§rzi.cln hier als de ten-
slottebliiftdj-eonsnogaltijduan voor te doen?

Tk heb even goede vuisten a1s een anderrmaar ik
ben in een hacheli jke situatie rmi-Jn beste .

PettersonrzLet urbracht een tnan ou.En het ging

alIeen out een kleinergifgroene matrmijne bestent

uit kokosvezel maar.En vÍe zegden vaak: Petterson
kan geen vlieg kwaad doen.Ik zegrals een man eeÏl

ding wil hebbenrheeft hi i zijn zieleheil niet meer

in de hand.

Itíaar aIs het een sl-echt ding is ,lompen en

waterig?

Dan is dat nijn misère.Omdat ik van het ding hou,

ziet u.

Dat is eeu. utal1.Hj-i weetrdat een vrouvJ isrzoals
hij wi3-.Zij beult zícin de huid van het lijfrom
de trappen voor hem af te vrassen en a1s ze in het

slop geraalcb eL ze op haar arm lichaam rond-
spri-ngen en ze uoet toch al-leen met haar hand,

uet de rug hier van haar hand rhaar ogen uj-tvegen
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en gaat weer bij de gordijnen staan en a1Ies,
dan schreeuwen ze a1s gespietst en steken stenen
i.n hun zaklren.Dat zLin geen uannen!

Sous is het een verdornd aangename manier om in
het slop te geraken,missis Gargaren het ergste
isrdat de man niets kan doenrdat hij Ja zal zeg-

B€nr ja en amen nu en later,err zij kan met hem

doen wat ze wil.
Iioe bedoel je datrJane?

Achrwees stil . Ji i !

(tot 5ane. )

iaiaaroa wil je toch niet katholiek zijn?

Ik hou er niet vanrals men ziclt te veel wiJs-
uaalrb.Hot wordt alti jd anders.Ïs het niet zo?

Het is goedrwat je daar zegt.Ik wilde je niets
verwi jten.

lIee.Dat kan men ook niet.

Niernand beledigt je.Hier is a1les scherts .Het

behangrde watermeloenen en de zwijgers.

Ju1lie zíjn vlug getrouwd.Het is niet alleen het

saueneten en het liggen tegen elkaar.ivlen is niet
met een borst of een heup getrouwd.Iiet is niet
het bed en de mel-oenerl en niet de vele jaren

zijr- hetren niet het goede.]Iet is nj'et de steen,

waar rnen zit , dle het uitmaakt .

De sneeuw kan ook smeltenrwaar is hii danren de

keuze treft de verkeerde.

Het is niet of het goed is of slechtrmaar dat

men niet aflaat.
Je vingers zj-jn suerig.Dat komt van de ueloenen'

i:'{aë rwas zet
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Toon uij je hand.
(hij neeut haar bij de po1s. )
Het is een goede hand.fk voel me helemaal goed

hier.Het behang mag dan afbladderenrik kleed me

met het jutedoek hier,en ik proef de kalk hier
en ik ben overgooid met mortelrvingerdik.Hangt
een krans ou de photografie van onze lieve zuster
j,Íarie Gargargeboren voor twintig jaar in het
laagland.Zet j-muortellen onder g1as.l"len kan zLin
knie onder de tafel heffen.SBeelt u treldraruonika,
I.Íankyboddle.Het is hier goed zittenrhet is hier
goed li.ggenrde zwarte wind komt niet tot hier.

(staat op. )
Ïíat heb je? Heb je koorts?

Ik voel me goed in koortsrJane.0ver"v'rinnen: de

zwatte zucht in de hersens ! ]r'Iaarom ben ji j zo

kalkachtig bleekrmoeder? ïk bedoelrwe holdcen

weer onder een dakrdi-lc boven ons hoofdrbrulne,
dikke balken.lrlijn ideeën lruipen langs de balken
a1s beestenrduizelig.fk bedoelrik ben voor ju11ie

en dat is een dik,sterk bierrin mij ingebrouwd.

Je kan je op mi j verlatenrmoeder.\'Iaarom staan
ju11ie aI-s kalkachtige beelden tegen de uur;r? ilet
is,a1s hadden de gieren hier bi-nnengekalcb.lviaar
j-k neem het gevecht op.

Ilc vreet niet wat je wilrGeorge.Ik denk,dat het
jouw gevecht is,waatr je over spreekt.

Dat is een icleermoeder.I'r zitten vliegen in raijn
hersens.fk kan ze niet weg:vegen.

Komrwe gaan naar huis rwe drinken j-ets in Russels

li-ketrrtentroudat het vandaag toch ons huvreliik
is.
Ik heb ook een geur vaïI verrotting in mijn mond.

bqÀo\4
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en a1s van oïr.gebluste kalk.Moederrwat is er?

Eaë Het is niets.
uanJry (bij de trelcharmonika. )

I'Ian§boddle zíet er a1s een bulLdog uit.
shlink (kont binnen. )

fk heb uvr zuster doen zoeken .Ze heeft roister
l,lanlqyboddlers huis verlaten.Het is aan te nenen,
dat ze hierheen komt.ïk verzoek urhaar te
zeggenrdat ik haar onder uijn dak rrraag.

maë ïs dat zormister Ivlan§rwas ze bii u?

uankT (staat stijf op. )

Ik zou v zeer verplicht zj-jnrals u die gele hond

buiten jaagt.

shlinJ< De man vergeet een en ander.Ik heb medelijden
uet hemrhoewel hij de vertwijfeling van een ont-
heeude voor z,rjn bed heeft uitgebu.it.ïk stel u

verantwoordeli jk, mister Gatrga,

garga fk ben u dankbaar als u hier binnen zegt,wat er
j-s.Het j-s hier een gezellige familj-estemming.

shlink Ik ben blii,dat u toch nog hierheen gekomen bent.

garga Het schort aan het behang en aan de kachel.I{aar
het zí jn dildce balken.

shlink Jaru snuffeLt nlet neer in de hoeken.Ilet is dus

weer een vegetariërstehuis geworden?

garga Dat doe ik niet Beer.Ik kan de slager niet
betalen en de baas hoest telkensral-s ik de trap
afdaal.Ik houd uijn handen in uijn jasmouwen.

de baas (komt voor. )

IIj.er is hlj! ïk eis de hur.rrrhier is al-l-es verpand.
j,len drinlrt hier en trouvrt en zit vreemde lieden
op de nek en de treldrarraonj.ka huilt dag en nacht.
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garga Heeft u die daar mee naar boven geloodst,
uister Shlink?

uaë ilebt u geduld met ons'u wordt betaald.

de baas Met pandbriefjes! I,Ien vergeteert hier als de

lelies op het veld.Een vLeze l-eliesoortrbedoel
i-k,sleept hoeren het huis in en betaalt geen

groschen voor de orgie.En de treld:armonika huilt
daginrdaguit.

jane Daar zie je hetl i,tlaarou betaal je nj-et?

(mae neemt haar in de aruen. )

maë Schaamt u zich.Ïk was de trap voor u en het
vaatwerk wil ik ook nog op me nemen.Ze zijn ge-

trouwd en alsjeblief George tzeg hem dat er
betaald wordt.

garga (Srijnst. )

maë Doet d-us nieuand ietsrdan? Moeten we hier te
gronde gaan?

de baas U bent een goede '\rrouw.U wi1 ik niet zeggen.

IIaar uw fauj.lie ruÍneert Bi jn logeuent.nn dat

trelcharmonikagezevÍ, dag en nacht I

jane (zingt. )

IIoe die 1iegt.JulJ.ie spelen hier zeker alleen
nu en hij zegt,dat ju11ie altijd spelen.
(ner.riend . )

de baas A1tÍid dÍe trelcftaruonika.Als men a]- niets be-
taalt !

jane En ju11ie spelen ze toch alIeen nuromdat het
brui-loft is.lrlaarom 1Íegt hi j?

de baas Ju11ie verjagen u1e de fatsoenlijke 1nensen.

maë Hoor EgarrGeorge! Verbied hemrdat hij zoÍets
zegt.luliJn God ruoet vader de straat op? Hebben wi j
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vier jaar van de keukenresten geleefd en in dit
hol gehuisdrdat het zo eindigt.0 George!

garga Het waren goede jaren en zo eindigt het.

shlink Yoor twee dagen heb j-k u gezien bij het groen-
tenkopenrmissis Gargaru keek opzij .

maë Neerlk heb niets tegen u.Ïk weet niet.

shlink ïk heb hier de papieren voor eelL paar katoenvel-
den in de zuidelijke staten.

garga \'{aarom zegt u tne dat?

de baas Selieft het u dus te betalenrachtbare heer,of
wenst u de sheriff?

shlink Er zijnrals u daarmee werlcbrwat inkomsten voor 111

Garga.

garga Ze horen andere mensen toe.Het zLia kleine aande-

lenrdus arme Inensen.

shlink De wereld is hard.Het zou ons wat inkomsten ver-
zekeren.

garga (steekt de papieren weg na lang talmen. )

Tk zoa u die prullen in het gezicht moeten slaan

en i-k heb zotyt l.ustrmi-sschien doe ik dat.I'laar
dat bevredigt u uaar,dan ben ik liever afgestoupt
en neem ze aan.Daar ziir- dokumenten bijrdie a1

baar ge3.d zíin.Maakt u onmiddellijk de kamer

schoonrsmith.Hi.er heeft u te vreten.U bent een

smerige hond zonder tanden.

de baas U bent een fi-jne huurder.Ik moet me voor mijn
geld in miJn gezi'ct:rt laten trappenromdat ik kin-
deren heb.l'iaar de tijden veranderen.
(af.)

garga u bent de enige man hierrmister shlink.u vindt
alttjd j-ets uitrwat ons boven water houdt.
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shlink Het is voor u.U ze7-f doet niets anders.Xn
a1s u volgepropt bent rvan de soepwaseus en de

armeuensengeur en verkluwd in de halfgekookte
wasrdan herkent u de uan toch en loopt hulpeloos
van de emuer naar de bak en verweert zich met

de knieën eo wordt neergeslagenrals het gras in
het hagelijs.

garga Stroopt u heu maar opruw hemdsloouwrover uw

biceps.

uaë laat hem tochrGeorge.ivlj.ster Shllnkrwilt u niet
' gaan zitten.

garga Zoa je geen zwarte koffie voor ons wi]len koken'
moeder.fk help je in de keuken.

maë Ik begrijp je niet.Ïk heb toch geen koffie'dat
weet je.

garga Wi1 je geen groente bereidenrdie ons smaalrt?

maë Wat praat je?

garga Hebt u de rekening voor de whis§ bij de trtlorm in
urv zak?

shlink U probeerde mii te rulnerenrdoordat u mij ur
zuster voor vrouw wilde aarLsuerett.Zíi zelf liep
in vertwijfelÍng het bed in van deze gezellige
heerrdie zJ-jrr vierhonderd ponil op zÍ-Jr. blote
lj-jf draagtrdat hii ze niet verlj-est,terwi jl uw

moeder onder de karcervloer zieh afbeult.

garga Jari_k ben een fabelopera.Ïk kan uet uijn beide
handen vrouwen bevredigenrdi-e de Satan hebben

laten 1i-ggen.ïk kan me van vuil behoorlijk voe-
den.ïk heb gezichten.De wereldrgloeiend aan

mijn voetenri-s tne te slecht.Ïk was er niet een

keer mijn voeten voor.ïk kan toezienrhoe in
mijn zusters huid getatoeëerd wordt.Xen uongool
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nagelt haar aan de tentwand,terwijl ik een
grashalm door mi jn tanden trek, zo koelbloedS-g
ben ik.
Dat gezicht ... ken ik ... o ... l4arie!

U hebt aI1es goed uitgehold en er rum in gego-
ten.De balken zj-jr. niet veilig .Zeker.lvlaar ik
vecht niet meer met u.

IIoe bedoelt u dat?

Ik staak nu.fk rook die kleine rzwarte vi.rginiaf s

zelf.Ik kruip weer weg in C. Maynes I uitleenbÍ-
bllotheek.

U hebt afschuvrelijke vj.sioenen.U verwatert het
gevecht.Bent u a1 aan het einde?

fk ben getrouwd.nen glas waterrJane.Jane rmijn
Ii-eve rrcouw rvertel.
Ik en mijn manrwe zj-jn naar de sheriff gegaar.rzo

1n de vroegte uit bed en hebben gezegd: Kan men

hier trouwen? ïIl j zeí: fk ken je,Jane.Zal je ook

altijd bij je man blijven.Maar Ik zag welrhet
was een goede man met een baardren hij had niets
tegen me en dus zeí Ík: het leven is niet precies
zorals u denkt.

U bent wraakzuchtig.Uw ir"zet groeit.U bent ge-
trouwd?

Er is een verschrikkelijke angst in uw glimlachen.

De hemel is gelijkmatig boven dezenrdie zich in
het kreupelhout verscheuren.Wie zíchzelf op-
geeft ,zLet hem,hoe gelijkmatig hij is.
ïk ben het za,t.ïk overhandig u mijn scalp.IIier
is ook de kaart van.TahitÍ.

U bent getrouwd? Bent u all-een? U hebt familie?
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t{at veel uensen! Ze valIen aIs de gele blaren
van de vermolmde bomen.Ze vaAlen in het watert
dat zijn tranen.tilie ze niet vasthouden,die va1t.
Xn die het uerken bevriezen en proeven de

iIi-ma1a jalcoude.Yoor die is een gevecht ni-ets .

Ik schenlc ju11ie a1len de vrijheid.

ZLi rotten weg op u\'Í rekening.llet ziirr er niet
veel meer.Ze zouden lust kunnen laijgenrzoals u

schone 1ei te uaken,het vieze tafelkleeci in
stulcken te sni-jdenrde sigarenstompen uit hun

kleren te schudden.Zij allenaal kunnen het u na-

doenrom rrrii te z1in en fatsoenlijk in onbezab-

berd ondergoed.

Wees stilrGeorge.Het is a1les waarrvrat hi j zegt.

Eindeliik zie ik een en anderrals ik mijn oog

half dichtdoe in dit kalkachtige licht.uw gezicht
niet rmi-ster Shlink.Missehien hebt u er geen'.

En het behang valt op de smeri-ge vloerenrde
meloenen worden rauwgekookt.Veertig jaren zj-ir:
smerig bevonden en er zal- een grote vrijheid
zJ-jr:.

Ik trek nisschien een schoon hemd aan'1i'nnen.Op

dit punt van de handeling,shlink.Doe elke

ochtend de vensters open.Ïln elke ochtend ruikt
het naar roofdÍeren.

Ik heb geen lust uleer om met u te praten.U zorl

de vensters moeten openuaken.Er is een slechte
lucht j-n de kamerrmissis Garga.fk verlaat 1I.

(af omdat george de papieren op tafel heeft uit-
gespreid et:. ze bestudeert. )

Brengt u vlug weer clokumenten. Zi-irr ju11ie nog

all.emaa1 daar? Heb je de laant gelezen,vader?
t)q!c)\4
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Smaakt je pijp je,Itanky? Kom Janernaar de

likeurtent.Vanwege cle huwelijksdag.i{ier heb ie,
moeder.
( in tret vo orbi j gaan . )

Het is waar'men ziet je gezicht maar hal-f tussen
brandewijnstank en etensgeuren.Ïk ben niet rauw

maar vaak heb ik er lust toe.

Eaë Ik weet het.Ik bedoelrie zou voor je zuster
uoeten zorgerr.trnlaar ze we1 is?

garga fk kan haar niet helpen.In de jungle is iedereen
. a1leen.

maë ilou je niet van haar'?

garga Ik hou van haar omdat ze nijn zuster is.

maë Hou je van haarrhoe ze ook is?

garge ze is mijn zuster.Adieurmoeder.lle drinken nog

wat likeurties,Jane en 1k.

maë Je kan haar niet helpen.Maar je zegt nietrhoe ze

ook wordt.Je houdt van haar?

garga Nu drinken we nog vrat in het salon.Ik heb een

smaak a1s water op miin totrSrmoeder.

jane Dat is van de meloenen.Ik heb aI terug honger.

maë Ik heb cle korf uet de borden klaargeuaakt.Hi j is
j-n de keuken.Goede avondrGeorge.Jullie moeten

het goed hebbenrin Je huweliik.

(alledrie buiten. )

john (1aat de }rant zakken.)
I,Ii j laten ze zj-tten als een hond.De dokumenten

heeft ze meteen bij zLcl't gestoken.Weggooiens!

Vtre zingen het lied,.van de vriendenrl'{an§boddle.
(ze zingen. )

Drie vrienden die legden de vierde in rt
( graf,
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iylodder in de uond en met aard I in t t
(gezicht.

Trokken op naar het Noordenrnaar tt Zuiden
(Sing 't &f ,

De zieke man sterft en de sterke man vecht.

Drie vrienden spraken valt hun dode vriend,
De zieke man sterft en de sterke man vecht.
Ze zegden: was hij maar met ons hier vereend,
De wind in de ogen en de zon in rt gezicht.

(kont binnen. )

Heb je niet wat tiid,John.Het rvordt ook donker

in de keuken.

Altijdoals rvij rouziek spelen,wordt het donker.

Jfj hebt geen gevoel voor zoietsruet je borden-
afvrassen .En het is het enige rwat ue gebleven is.
Wat is er?

Ik zou willenrdat u ons onder vier ogen 1iet,
t{anJcyboddle.

Ik moet ook weggaan.laat u maarrJohn.ltlisschien
tref ik uw zoorl in de likeurtent.
(af . )

Nu heb je hem verdreven.

ïk denk soms,dat ir,larie niet terugkomt.

Ze heeft het aan zichzelf te wijten.rr'ie hebben

voor haar gezorgd,d.at ze wat werd.Als jouw duif
de ark uit vliegtrik zal geen lsimp geYen'iii
lieve God.

ïk denkrze kon nergens heen.

I'{oet uteu. ze helpenrals ze verdorven zijn?
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EIaë Wanneer anders noet men ze helpen?

john Soms ben jij al zo smerlg aIs je spoelwater.

!0aë Denk je nietrdat er plotseling iets over
iemand kan komenrdat men zich helemaal vult met

zwartheld? Ik bedoel dat in het beeId.

john Je hebt je koorts.Slaap je uit in je kist.
maë Esq.ui-re Hobkins zegt,dat een uens plotseling

verdoemd kan zij:n.
john Wijvengewauwel! Jij lieve God.

uaë IIet wordt in de hemel besloten.IIet j-s een gewone

dag en niets a1s niet altijd.ïan die dag aanris
uen verdoemd.

john Zie dat het spook van een haai je op ile trap niet
oprrreet.Llaar J-aat mii met rust.

maë Ik zal- de gordijnen nog afneuenrJohn.Ïk wilde je
nog iets zeggenrmaar het gaat niet.Tk zet de

vJas in de keuken.
(af.)

john Yrouwvolk!
(hij zoekt 1n de kast. )

Razikaal opgevreten! Als waren de ratten hler.ÏIat
voor een gat.
(hij zLt in het duister en slaat op de tafel.hij
zingt iets. )

een smerige kelner
(in ae deur. )

Sent u hetrmister Garga? Uw vrouw heeft voor u
een kleine grog besteld.Ilier.lÍi1t u hem in het
donker drinkenrof uoet ik licht maken?

john ïs ze dan lcranlrzinnig? Dat kalkachtige gezwets en

nu grog.Op donderdag.nn de keuken J.igt daarrals
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een ratten-Ïiol.Dat ze nooit gordi jnen ophangt.
(gaat weer zittenrdrj-nkt,met de voeten een

stoel mishandelend. )

garga (komt binnen. )

fiaar is ze.

j ohn tr{ie?

garga }Ioeder.

john Weg.Ze heeft me beneden een grog besteld.De
goede, oude huid.

garga Yerschrikkelljk.ÀIs een door de regen langzaam,
langzaam stukgevreten brik,die zich heeft losge-
schur:rd.ïn het zwavte.nn i-k idioot heb nlets
generlct.
(hij staat een ogenblik zwart in de deur.ver-
dwi jnt.
de ouderjohn gargarzit uaar aan tafelrspeelt met

broodlruim. )
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STRTIÏKGEWAS

(tage bomen

garga. )

marie

shlink

mari-e

shlink

nari-e

sh1lDÏ

marle

met bruin,verwelkt loof .wittige nevel.shlÍnk.marie

De bomen als met mensendrek behangenrde hemel

dicht om aan te rakenrhoe onverschiUig hij tne

laat.Tk heb het koud.

Ik weet nj-etrhoe de maïlnen van dit land het tot
hun geliefden zeggen.Het spijt merdat u het
koud hebt.Ik dacht,de lucht is warm en ilonker.

Ik ben a.1s een halfbevroren l§/'rartel.Ïk kan het

niet helpen.

ïk hou van u.

ïk heb me op mijn knÍeën gegooid.Hoe toch is
mijn liefde een bittere vrueht geworden.Anderen

hebben hun goede tiidrals ze liefhebbenrutaar
ik verwelk hÍer en sloof me af uet mezelf.MÍjn
lichaam is bevlekt.Het is uit.

Zegt u hoezeer u ten einde bentrhet verlicht u.

Ik heb met een man in bed g*legenrdie aLs een

dier is,Ik gaf me aan heu overrhoewel ik doof
was aan mÍjn hele lichaamrveel kerenren kon me

niet verwarmen.Hij rookte er virginiats tu§sen.

ïk hield van u in elke minuut tussen ilat behang

en werd daardoor zo fanatiekrdat hii het voor
liefde hield en ue wilde tegenhouden.Ik sliep in
het zwarte bj-nnen.U hebt Edi m'n hemd uitge-
troklcenrik ben u niets schuldigren toch schreeuwt

mijn geweten ue toerdat Ík uijn lichaam heb

bevlektrdat u toebehoortrook aI hebt u het ver-
sEaad.

De sterke rrrouwen zíia,die gelukkig maken en

kunnen lijden.Wat wÍ1t u nu?
shllnk
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marie

shl-ink

marie

shlink
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ïk ben zo laf.Mijn uoed is weg met uijn
onschuld.

Hoe zult u zich schoonwassen?

Misschien zou ik naar beneclen uoeten gaanrbi j
het waterrmaar dat kan ik niet.fk ben nooit
geluJdrig geweest.

Hoe wilt u liefhebbenrais u nj-et kunt boeten?

Ordie wanhoop.I{et hartrdat niet te stillen is.
ïk ben al1es uaar half.ïk heb ook niet liefrhet
is alleen ijdelheid.Ohrik voel uw handen aan.

a1s Gods gesels.

Wilt u een kind?

fk wilde er ncolt een.

U sluit zíc}r af .U bent maar half .U geeft zích
niet en u draagt geen lastrdie niets deugt voor
u.

Jarik ben zo.Dat noeut men rrdemi-mondert.Zo ben

ik.
En ik hou van urzoals u bent.ïk weet nietrhoe
de mannen van ilit land sprekenrals een vrouw

hen bevalt,miss Mary.ïk heb een goed gevoel
voor u en ik wil u aan mijn borst nemenrs.ls u

het toestaat.

Ik hoor datrwat u zegtrwant ik ben niet doof
en heb orenruaar wat wi1 dat zegger:.

Ík heb u ge}cvreldrik wil-deru moest week worden

als een natte sneeuwvlokren ik wilderilat u in
de ellende bent en het sneeuwde in urwant dan

heb ik een dak voor u en u vergeeft me mijn
laagheid.

ïk weet niet wat ik u moet zegger..Ik geloofuarl-e
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(ze gaan weg. )

mankyboddle
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niet wat goed klinlst.Misschlen slaap ikrmen
zal me wekken.En misschien ben ik zordat ik wat
schanilelijk ls doe,zodat ik onder dak kom en
mezelf belieg en mijn ogen díchtdoe.

Komt u.Het wordt hier koel en we praten war-
taa1.

Maar het loof is warm en goed en een dak tegen
de heuel,die te hoog .i.s.

(van achter. )

Hierheen wijst haar spoor.Men heeft veel humor

nodig rd,eze september.Nu paren de kreeftenrde
liefdesschreeuw van de edelherten is in het
kreupelhout en de das kan gejaagd worden.
I.{aar nijn poten zitrn koud en ik uikkel mijn
zwarte sokken in met hanten.l{aar ze toch lsarar-

tier heeftrdat is het ergste.Als ze nu in dat
vettige jeneverlogement rondligt a1s een graat,
zal ze noolt meer een schoon hemd krijgen.Dat
geeft vlekken.O Pat Man§boddlerik kondig het
standrecht af over jou! Te zwak otn me te
verdedigenrga ik tot de aanval over.Het canaille
wordt verslonden met de vederhuidrde spiisver-
tering door gebeden bespoedigdrde gieren worden

stanclrechtelijk neergeschoten en in de

Man§boddlese Eusea opgehangen.Brrrrrwoorden !

ZLnner,' zonder tanden!
(hfj trekt een revolver uit zi"in zak.)
Dat i-s het koudste antwoorcl !Zwerft Ítl het
kreupelhout rond achter een vrouwroud zwijn!
0p vier poten met jou.Vervloekt'dit is een zelf-
moordenaarsstruikgewas ! Pas op daarrPatje.Waar
moet de vrouw heengaanrals ze gelikwideeril j-s

met huid en haar in het struikgewas,vo). water?
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Moet ze de weduwe zí3n van een 1j. jk in het
struj-kgevías , laat af Pat je , rook een beet je , eet
een hapjersteek dat ding weg! Mars!
(af . )
(komt terug. )

Het is weer ijzigerwitte nevel.Het is weer-
zinweklrend voor God en de uensen, ik ga niet met

u.

(haar na. )

Wat hebt u? Het zijn vermolmde gevoeiensru zou

uw binnenste moeten uÍtluchten.

ïk kan niet.U offert rnij op.

Yoelt u mijn hand aan uw keel? Hoe 1af u die
gezichten trelrt tussen de roodderige dennen.

Jarik ben laf.fk dacht daareven,dat 1k zonder u
vervloeÍrrnaar dat is geen zindelijk dÍng.

Uw zinneli jkheid is schuld.U moet uw hoofd j-n

de okselholte van een rnan hebben.Hoeris gelijk.

fk ben niets voor u.

U wilt een strík zijnreen struikgewas.U kunt
niet alleen Ieven.

Daarora vecht u nu zo? Achrhoe vlug u uii geslikt
hebtrals ontging ik u.En hoe gelijkt het het
offer.
Dan bent u iets anders.U bent a1s een teef het
kreupelhout ingelopen en loopt er als een teef
uit.
Ben ikrzoals u zegt? ïk ben altijdrzoals u zegt,
want ik hou van u.Yergeet u nooitrd.at ik van u
hou.Ik heb 1j-ef a1s een krankzinnige teef ,u
zegt het.Maar nu betaalt u uij ! Jarik heb lust
om betaald te worden.Geeft u mii uw briefies,
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ik wil leven daarvan.ïk ben een cocotte.

shlink Het natte loopt u d.aarbij over het gezicht.U
en een cocotte! Te zwak vcor een kater!

narie Geeft u mij zonder spot het ge1-d,kijkt u mij
niet aanrhet natte zijn niet tranenrnaar de

nevel is het.Het wordt alles tot water in uij.
shlink (geeft haar briefjes. )

Hier !

roarie ïk dank u nietrmister Shlink uit Yokohama.Het
ls een gladde zaakrnieurand heeft te danken.

Gaat u nurwant ik wil nadenken.

shlink Gaat u uit het struikgewas.Het ruikt naar 1j" jk.
Iiier verdient u niets.

marie Den ga ik.Waarom moet ik niet gaan.
(af . )

shlink Dat is GargarGeorge Garga! Nu een douche!
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GARGÀ I S MANSARNE

(gee1 behang,waterkleur.avond vloeit a1s spoelwater tegen de

ruiten. johnrgarga. )

john Ïíat Ík zeggen wilde: nu Ís het gauw Maërs

verjaardag.Heb je a1 voor likeur gezotgd'?

garga Men zegde mij,dat je van likeur houdt.Maar nu

ga ik Jane zoeken.

john Dat is goed,ze loopt in aIle jeneversalons
rond.

garga Ja,jij mag klagen!
(af . )

john A1s een oude hondriiJ 1Íeve God"

(hij bindt zich de voeten i-n net vodden.
het belt dun,hi j gaat buj-ten opendoen en komt terug met narie. )

marie Zeg niets.ïk ben niet hier geweest.Ïk heb geld
rnee.Hier zijn de briefjes! Ik wil me schoon

aankleden.Ik ga ook meteen weer.

john 3en je daar weer.Hoe zie je eruit? Iat is een

leuke fauili-e.
rnarie Ik zie er goecl uit.Waar Ís de spiegel?

john l'/aar heb je dit geld vandaan? Iloet men niet
vragen? Ik iaag je buiten.

marie Ohrmen zet tne niet ueer op straat.Ïk weet tne te
behelpenrzíerhoeveel briefjes het zijn.Moet ik
je zeggenrwaar ik de briefjes vandaan heb? Moet

ik het zeggen?

john Hier öaarmee.Jullie hebben mij van honger ver
gebracht.Ik doe uijn mond aI dichtrik wi1 nÍets
weten,mi j blijft niets bespaard.Dat weet ik.

marie Maar de brief jesrdi-e neea je.'lfaar is moeder?



B5

john Hoe uoet ik het weten.ïk heb hier te verduren.

marie Waar is moeder?

john Deserteurs worden tegen de Eluur gezet.Men mag

mij op het armenkerkhof begraven'ik zeg niets.

uarie Heb je haar de straat op gestuurd?

john Wat heb je voor een cynj-sehe toon in je nek.Tk
zeg toch nietsrik neem de slag afreen dak in de

winter,dat heb ik niet nodig.Wentel ju1Iie in
de gootrdrink cocktailsrwees eynisch.I{aar ik
ben ju11ie vailerrnen Inag me niet laten verhon-
geren.

marie Geef dat briefJe hÍer.
john Schaam je je niet?

marie YIaar is ze heen?

john Ik kan hier in de drek omkomen.Bekijk het bedde-
goed eens.

marie Wanneer is ze :raYL hier weg?

john Je kan gaanrik heb geen dochter Eeer.

marie Is ze weg?

john Men kan mi-j in een zak naaien.fk vraag nog oul

een pond tabak.

marie fk weet nietrwaar lk heen moet.

john ïk hou je in elk geval niet tegen.Ïk ben het
gewendrverlaten te worden.Mee wordt niet gegeven.

Als jfj je met smaad hebt beladen'1k iaag je
weg.

marie En ik heb hun gezl-cht gevreesd.

jol:.n ïk ben er op het einde van raijn leven toe ver-
doemd om arm te ziin en het speeksel van uijn
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kinderen te lildcen,maar ik wil niets met de

zonile te doen hebben.ïk aarzel niet, je weg te
iagen.

marie Ik weet niet goed. waar ik heen moet g;aan.

john Bestel ue beneden nog een advocaat.

marie Ik begrijp je nietrhet is zo anders hier.Je
zou hier niet uo aIleen moeten zitten.Wil je een

krant? Maar nu ga ik.
(af . )

john Ze wil me afschepen uet een krant.
(hij gaat naar de deur.)
Annerbrengt u mij een advocaat.Cognac met ei.Ïk
heb geldrmijn lieverik ben berei.d je wat te
verdj-enen te geven.

(Yret belt aun. )

uan§ (kourt binnen. )

Goede avond.rurister Garga.

john De reinste d.uiventil! A1s roen aIles kon verza@e-

lenrvrat iemand in het leven zoals door cle

vingers gaat omdat het te goedkoop wordt ver-
kocht ! Weggeschonken voor een paar briefies.
Verkopen is al slecht.I'{aar slecht verkopen.En
ouders lijden gebrek.

uanky U zegtrNice was hier?

shlink (komt binnen. )

ïs George hier? George Garga?

john Nee.

shlink ( legt zi")n hanilen naar achteruit . )
john (raalrb,door shlink gefixeerdrin een betreurens-

waardige opwinding.hij begint te zwetsen. )

Ziet urhet is hier de reinste dui-ventil.Hoe dat
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open- en toegaat.Hoe lang de tnensen zwetsen.
(pauze. )

Xn ze hebben geen mens tueer te zegger:, dan i-n
vi jf urlnuten gezegd is.Meer leugens hebben ze

niet.
(pauze. )

Jarin twee mÍnuten zou alles verz\degen zijn,
wat er te zeggen valt.
(komt binnen. )

Bent u daar?

U hebt roij bedrogen.ïk heb u aandelen in katoen
afgestaan met enkele briefjes om ze te kopen.

Ik heb de likeurduivel in de likeurkeet zien
zitten.Hlj had vemotte tanilstonpen in zijn
mond en slokte vliegen op en sigarenrook.Neela
je in achtrhij heeft vingernagelsrdie in het
vlees gaan.

Jij draait door.Jarsotos denk ik het eeht.De

andere mensen zitten ook Ín likeurketen.

IIet spijt rneru te moeten storen.Het liikt'rlat
mister Garga gelijk heeft.i{ij heeft de geldbriefjes
naar de bl-iksem laten gaanrmaar de aandelen wer-
den in de likeurkeet verkochtren dat hebt u
gedaan.

Dat liegt u,hoe u liegt!
ïk heb naar bovenrnaar de olievelden gewildrom
de kost te verdienen.Ïk ben bereid voor u in
uw houthandel te werkenrtot de aandelen vergoed

zLjrr.

TJ beilriegt en u ]aat zich onderhouden.

Het is niet waar.Waarom wiI je voor heu werken,

George? ïk ben onschtl.ldig.



BB

garga laat dat,het is de likeurduiveirniets verder.

shlink Ik heb gezwegenrtoen u mÍjn huid aan hyrnnen-
zingende afzetters hebt verkochtrmaar nu uaaakt

u lange vingers naar aandelen van geringe
waarde out een dievegge in likeurketen te onder-
houden.

garga Geeft u zj.ch de moej.te om naar de sheriff te
gaan.

shlink U word.t zelf bestol-en,men beliegt u a1s bf j de
paard.enhandel.

garga Ik verzoek u deze vrouw a1s lady te behandelen.
Wendt u zicln voor het overige alstublieft tot
de sheriff.

jane Hoe hij liegt,George.laat niet toerdat hij naar
de sheriff gaatrhij brengt me ln de gevangenÍs,
oudat hij zozeer liegtroudat j"k je de aandelen
in de likeurkeet wilde brengen en &en ze daar
van tne gestolen heeft.

garga Heb je ze hÍer uitgenouen? Uit de tafella? Hoe

kon ik ze erin doen.Maar eenilerrvoor de sheriff
ben ik verantwoordelijk.

jane O,je zult niet voor tne lijden.
( aan zL ja nek. )

Hoe het me verdriet.
garga Het geeft niets.U hebt Eij een goed geschenk

gedaan.Hoe wanhopig moet u geweest zijr.rom roij
de sherlff op de nek te jagen.

jane Hoe lang zal het zijnrGeorge?

shlink Ja,hoe lang zal }ret zijn? Hoe zal het er hier
uitzien? Zal het op de tafel regenen? fn het
bed? 0p uw vader? Hoe zal men er uitzien? Omdat

het hier gauw koud is.
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ïk za1 voor het huÍshouden zorgenrGeorgeren
nooi-t meer naar de likeurduivel lopenrwant hf i
heeft ons in de ellende gebraeht,hij alleen.
Ik zal afwassen en op zondag je bezoeken met

wat bÍscuitrJardat zal 1k.

Je bent een goede vrouwrJanernaar ik kan je
niet verlaten.Wie zal je bij alles lnhoudenrotn-
dat je we1 een goede wi1 hebt tnaar in het vlees
zwak bent .

ÏIaarou geloof ej nooit iets goeds van uerGeorge?
Daarom va1 Ík altijd weer.Je vergeeft het tne

maar je gelooft het niet.
Zeker heeft mj-ssis Garga gelijk.Maar het wordt
koud hj"er en het sneeuvít op haar en waar moet

ze zich mee omhullen? U kunt niet naar de gevan-
genisrGargaroudat het hier koud wordt.

Zit u nu weer j-n de hoek en rookt die kleine,
zwarte Ylrginia's op nijn lijden? G1imlacht u

niet uit angst voor tijdverlies en zet me uw

kleine vingerclrek Ín mijn hemd?

Maar hi j doet toch goeds,wi-e zal ons het geld
geven voor het etenren wat doe ik uet je vader?

Een woord van u en ik regel het.

Idijkt u weer terug.Bijna had u zoi-ets als een

gezicht gehad.Hoe lastig het isreen mens te
schadenrer een te vernietigen glad onmogeliJk.
De wereld is zo arm.laten we werken om

gevechtsobjekten op haar te werpen.

Jij filosofeert altijd,en het dak rot boven
orrre hoofden weg.

Graast u iie wereld af ,u vindt tien slechte
mensen en niet een slechte daad.De mens gaat
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aart zo onbed.uj-dende oorzaken te gronde .Teze
onbeduidenclheden zijr^ nau.welijks uet het
vergrootglas te vj-nden.

Zeg hea toch,wat hij wiI en we gaan naar de

olievelden.

Yergeeft u mijrdat j-k u niet aIs een goede

vrouw heb behandeld.

Zie jerJanerje weet nj-et hoe het 1s.Ik kan niet
weggaan van jou en niet cle afgoden sueken,
maar het laatste kan ik nog minder.

Dan hou je niet van mljral-s je wiltrdat ik
moet lijden en kou hebben en zonder jou zijn en

uet dierje weet welrvechten.

Ïíie blaast je dat alles Ín? Hebben jullie al
een verbond gesloten?

Is het uaar een gevechtsdaad? Uw vrouvr wi1
weten,dat u haar l-iefhebt.

Dat u er alweer bovenop bent.Jarik hou varr haar'
en ze is mijn vrouwrze moet wassen en koken voor
merdat weet zeren a1s ik in de gevangenis zLt,
voor onsrmoet ze de kamers hier schoonhoudenrdat

kan zeren ikrik versla mj-jn vijand.U hebt zich
vergist.U bent gezaktt3à&t u naar de sheriff .

Zo bent u.En ik doe wat Ík kan'om u diensti-g te
zijn.
Zo ben ik beladen met uw lot.

Ik heb uw zuster in neijn huis genonenrnaar z'e

wilde niet trouwenrmaar liep ts morgens \'reer

weg.

U hebt haar Ín uw bed gesleept en zii is zwak

geweest.Àl1en zLirr zwak.U weet rltraar ik niet
ben.

garga
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shlink fk heb uw wi1 uitgevoerdrGarga.

garga U hebt uw gezJ-cht weer in zekerheid gebracht.U
weetrdat de wateren het opnenen tegen hele
gebergten.U werkt zie}i op tegen miirer is ge-
vecht enkel tussen egel en egel.Iiaar ik belleg
rr met mijn wensen en u glijdt op de ijze1.
Maar nu wil ik naar de gevangenis.Ik ben veilig
voor u daar en wiI graag nijn zln hebben.

shlink Het is ook de udjnerGarga.

garga Maar ik wil graag nog uw gezicht zien,uw
melkglazenrverdomde, onzichtbare gezicht !

shlink Zoekt u het.

garga Misschien hebt u er helemaal geen.

shlink Misschien is het uit lucht.

garga Trekt u uet de wimPer?

shlink Hler met uw handen!

garga Hier met uví gezich*I
(rri5 Srrjpt het tafelmes.)

john (laat de hant zakken,die hii ondertussen heeft
gehaald. )

laat dat !

jane George !

(zfj ontrukt heu het oesrhet valt op de tafeI. )

garga (slingert haar weg. )
ÏíegrJane,dat j-s niets voor iou.

shlink (geeft garga het ues,ontbloot ziin borst.)
SniJdt u.

garga Theater!

shiink Neemt u het zo rd.at het lemet naatr boven zit .

garga lafaard !
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shHnk fk sueek u daaron.Meerilere malen.lÍaaron be-
zlnnen.Dan va]-t de moed in het water.

garga Jaru bent daar we1 geil na,arrik zie uw flanken
triLlen.

shlink 0f legt u het keukenmes wegrhet geeft u te
veel en bloeclig werkrzegt u BiJrdat lk ue onder
cle luchtspoorweg moet leggen.

garga Uit lust naar cle luchtspoorvíeg.

shllnk U houdt dat toch niet ult.
garga Een l1Jk 1n het gezicht trappen.Srrrr!

shlink (houdt zlch ln het gordiJn. )

ï,acht u! Doet u uv, monil open! Doet u uw ogen

clicht en stuurt u niJ naar de eeuwige Jacht-
gronden.Getroost toerGarga! Ohrhoe laf u

bent.

garga Hoe uw gezicht vervloeit'hoe ik in de nevel
geraak.Pakt u zich weg! ZoeH u elders!
(hiJ zoekt rond.)
Jane.

shlink Moet 1k u een glas water brengen? U hebt haar
opgeofferil.Ze is naar de likeurkeet gegaan.

garga (de trand aan de keel.)
ïk ga naar de gevangenj-s.

shlink (zet zich. )

John (Ioopt door cle kamerrde hant achterna slepeud.)
In de afdeling voor gekkenrmiia Jongen.



93

],IKT'IIRKXXT

(ae gele heer.ile wipneuzige.de geeste)-iike.moti gui. jane .
marie gargarachter. )

de gele heer Maar ik moet het orkestrion erbij hebben.

cle wipneuzige Na, zoals gewoonli jk.
(fret orkestrÍon speelt. )

Vertel dan de levensloop van G. llishu'de bu1-
doggenman !

de gele heer Dat is de levensloop van de hond George Wishu:

George Wishu werd geboren op het groene ei-
land Ierl-and.Na anderhalf iaar loram hi j met een

dildce man naar de grote stand londen rziSr:
thuisland liet hem gaan als een onbekende.Hier
raakte hfj snel in de handen van een wreed-
aardÍ-ge vrouwrdie hem aan verschrikkelijke
martelingen onderwierp.Nailat hii hier veel leed
had ondervondenrliep hij weg in een streekt
waarin tussen groene struiken op hem jacht werd

gemaakt.Iviet grote en gevaarlijke geweren werd

op hern geschoten en vreeude honden zetten hem

herhaaldelÍjk na.Hierbij verloor hij een been'
zod.at hiJ voortaan hinkte.Nadat meerdere van

zijn ondernemingen rn:islukt warenrvond hii'
levensmoe en half verhongerdronderkomen bij een

oude manrdie zíin brood met hem deelde.Hier
stierf hij op een leeftiid van zeveneneenhalf
jaar na een leven vo1 teleurstellingen en

avonturen met grote gelatenheid en kalmte.Ziin
graf ligt in Wa1es.

(sti1te. )

de wipneuzi-ge Gelooft u aan God?

de gele heer Nee.Geenszins.0p geen enkele manÍer.Àbsoluut
niet.fk ben antiseuiet.
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Maar er is een duivel.Hij zuipt likeur en

maakt onze benen slap.Mijn man zegt: er hangt
een bruine draad likeur tussen de tandestompen
uit zijn mondrdie likt hij op.naar kan hij
nooit mee klaarkouen.Als ik me ts morgen§ wast

schiet me te binnenrdat ik van hem gedroomd

heb.

1tran de likeurduivelrnaar niet van je man.

Yíanneer kout hij eigenlijk uit het tuchthuis?

Jardat is hetrik heb het net nog geweten.Denkt

u nietrroijne herenrdat ik het niet weetrhet is
op de veertiendergisteren of vandaag.

Laat dat gewauwelrJane.Je bent een schoftrGui,
die voor zíjrr heer een strik zet.Je hebt een

scheve blik.Yreet je het speeksel nog van die
tuchthuÍsboef?

Ïiat is dat voor een'die met d,e fatsoenlijke
jurk?

}at is uijn schoonzuster.Ze doetralsof ze we

niet kende,Baar sÍnds ik bii mijn man ben,ls
ze niet een nacht thuisgekomen.Ze zegt zeker,
dat ze het niet weet.

V{at?

Dat van onze bruiLoft.
Wat doet ze in de cafébak?

Ik zie het nÍet.Anders worden de glazen erin
gewasser.,Ze zegt ook iets'stil Jane!

(op de trede,ze laat een bankbiljet in de bak

fladderen. )

Toen ik de briefjes in mijn handen hield tzàg
j-k Gods oog op me rusten.ïk zeiz ik heb a1les
voor hem gedaan.God wendcle zich af rhet was,
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alsof tabaksvelclen ruisten.ïíat voor een

bittere armoede is me al1esra1les geworden!

Een briefje! Een tweede! Hoe va1 ik uiteen!
Iïet blijft hangen in de winden.Hoe geef ik
mijn kuisheid weg.Nu is het geld heen.Het
is me niet lichter.
( uinnen. )

Goede dag,Ma.Heb je op mi-j gewacht?

JarGeorgerik ben gisteren al hier geweest.

Je rveet,waar ik heenga.Goede dag, Jane rhoe
gaat het uet je?

JarGeorger.i-s vandaag de veertiende? Ik dacht
het niet.Ik zou thuis geweest zijn.Heb je
geuerkt,hoe koud het daar i-s? Heb je bii je-
zeLf gedachtrdat i-k hier zatroln tne te
verwarmen?

Men ziet toch,dat hij meteen hier naartoe
gegaan is.Hj- j heeft zi jn bundel daar in de gang

neergezet.

Waarom heb je niet eerst thuis nagekeken.Als
ik geweten had,dat vandaag de veertiende is,
zou ik zeker thuis zijn blijven zitten.En iii
was naar de likeurkeet gegaan.

hlees rustigrhij kent je.

Goed ! nan zullen we nu naar huis gaan.Mijn
bundel heb ik bij meromdat het thuis nlet open

is.
(staat op. )

Goedrdan zullen we dus naar huis gaan.IIoe

mooi het hier j-s ! Maar zo vervetend ! Adieu,
nljne heren.lt{aar George,heb je ook geld bf i
je?
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garga Hoeveel?

Jane Ik heb niet veel getlronkenrdat uag Je niet
ilenken.Maar enkele keren moest lk.Men had ute

toch niet hier laten zitten.
garga Hoeveel ls het?

jane Het meeste hebben cle heren betaaldruaar het
zíJa nogrhoeveel zlJn het er weerruister
Moon?

de waard (achter. )

. VierrrnissÍs Garga.

jane Yier zíJrr hetrGeorge.

garga Shi111ng?
(de wlpneuzige Lacht. )

Dus pond ! Dat is veel voor warmte.I'Íaar goed !

tte gele heer En was toch nÍet genoeg.Hehehe!

de bavlaan (heeft ziJn ues in de tafel gestoken. )

En dat van uiJrJane? Verbeeld JiJ jerdat ik de

dranken betaal in Jouw bedrijf?
garga Dat is niet waar.Je bent blj de lagere duivels

hlerrJane.Moet ik hern kromslaan? Moet ik niet?
KiJk rne aanrJane! 'i{at 1s dat?

Jane (weent boven ile tafeI. )

de bavLaan Wintlt u zi.ch alstublleft niet oprheer.laat de

vrouw in een koude kamer hokkenrnet het water,
dat door het plafond tlrupt.En wi1 ilan kabaal
uaken a1s ze nog in leven is? Betaalt u aooj-

rustlg de acht pond en neemt u voor uiJn part
uví lrxouw ltree.

garga Jarde gleren verzaaelen zichrJaneruaar lk w1l
eens wat tabak roken!

(Ae gele heer heeft een geldstuk in het orkestrÍon gegoolcl.



97

het speelt tave maria'. )
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(aan een hoelrtafeltJerleest u1t tle likeurkaart,
uet harde steurvan e1k woord profiterend.)

Kent u eigenliJk de Likeurenrsir?

Nee !

zelf ilun en kouct mee. )

(zet zich biJ marie.)
Jouw gezicht kan ik dus zíen?

Het is er geen tneer.Dat ben nlet ik.

Ja.Maar lk herinner me, Je zegde eens in de

kerkrJe was negen Jaar oud: van Eorgen af noet
hiJ tot nij komen.En wiJ vermoedclenrdat het
over God ging.Ja.

ïÍat nu?

ïk hou nog altiJd van Jerhoe vervíaa,rloosd Je

bent erL zo bevl-elct.Maar a1s ik meteen wistrdat
jfj het weetrdat Je al1es met Jezelf kunt
doenrals lk Je zegi ik hou altljd van je.

En kljkt ne daarbij aan? fn het gezlcht?

ïn het gezi.cht.Het ls zo een bltterheidrclat ik
Je een 'rrljbrlef moet uitschriJvenrmaar cle

rnens blijftqwat hij isrook als ziJn gezicht
uj-teenvalt en hiJ uit elkaar geraakt.

(staat op. )
Maar dat wi1 ik niet.Ik wlI nietrdat Je zo

van me houdt.Ik hou van tnezelfrzoals ik ge-
weest benrzeg nÍetrclat ik uooLt anders geweest

ben.

Nog altiJd in de vroegte drink lk hete zwarte
koffierwas miJn gezicht rreelflnaals met reuk-

garga
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waters,trek uijn stoffige kleren aan,het hemd

eerst.Yeel dingen kam ik uit mijn hersens rs
tnorgensrveel gebeurt rond.om met fris lawaai j"n
d.e stad,sind.s Ík deze hartstocht heb,in me

hebrdÍe met me naar beneden wi1 gaanrnaar ik
cloe nog veel dingen.Wat doet het? fk uoet ook

raet Jane naar huis gaan.

Nee,kijk liever allemaa1 hj"er! ÏIat ik er voor
een ben.Het moet liever openbaar word,en.Ik
heb me weggegooidrmaar dan heb ik daar geld
rroor gevraagdrueteen daa,rnardat men het merkte,
wat ik ben en dat ik daarvan leven kan.Nu is
het een gJ-ad bedrijf en een schoon.ïk wil in
goede kleren zitten en veel sJ-apen j"n een

breed wit bed.Wie wil met rnii? Ik heb een goed

lichaamrik duld het niet,dat men rookt 1n mijn
tegenwoordigheid,uaar ik ben geen maagil tneer

en ik ken wat van de liefde.I{ier heb ik ge1d,

vier briefjes.I,laar ik verdÍen ureer,ik wi1 het
uitgevenrdaar verlang ik naarr&Is ik het
verdiend hebrwil ik niet moeten sparenrhier
zijn zerik werp ze in de bak daarreen zweut er
al in.
(a11en storten daarop toe.)
En ik had jou daarmee kunnen helpenrGeorgernaar
ik wilde niet,ik zeg het je in je gezichtrzo
ben ik.
Ze i-s krankzj"nni-g, ze verdraagt de likeur niet
en niet het andere.

Cocottes !

(hij hinnikt. )

De zonde is het parfum van de daues.

(ae tranen lopen haar over het gezicht. )

I'Ii j cocottes ! Poeder over on§ gezicht rmen ziet
uarie
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de ogen nj-etrdie blauw waren.Peststank
tussen de benen! ne Erannen die uet schoften
zalxen doenrvri jen met ons.'!'íij verkopen onze

slaaprwe leven van mishandelÍngrde wezen van
onze lieve vrouw!

(tot jane. )

Kou nu neerJane!

ÀJ-s ik meega,dan scheld je me uit thuis en

ik zeg het je liever ueteen: er is niet
afgewassen.

Ik weet het.

Dat is 1elijk van je.

ïk schel-d je niet uit.Er is veel stuk gegaan,

maar ik heb nog hoop.

Het wordt al1es toch steeds erger.I{en zegt rdat
het beter wordt,maar het wordt altijd nog

erger,want dat kan het.Ik heb altijd gevreten,

dat het zo met nii zaa gaan.Toen men in het
kornmunieonderricht zegderhoe het degenen

vergaat,die zwak zijnrheb ik meteen gedacht,
uij vergaat het ook zo.

(zet zi"c]n breed bij haar aan de tafel.)
God helpt de zwakken.Hii is ijdel.I'íi1 je n'u

niet met ue naar de o]-ievelden? Het is een

paar weken nog goed reisweer! Het gaat goedt

Jane !

Neerhet gaat niet goed.Het gaat steed's tneer

oulaag.Je mag niet denken,dat ik er me uit
wi1 liegen raaar a1s ik 's naehts 1ig na te
denkenrdan wil ik bijvoorbeel-d met een man

slapenreen vreemde manrd,ie ik niet kenren
hoewel i-k het niet wilruoet ik daaraan denken,
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wat moet ik dan doen?

nan zou aen je uoeten slaanroodat je een hoer
bent rzie je Jane.

Maar Cat helpt niet.Àfs ik een hoer benrwat
is er dan? Jii zou me noeten helpenrmaar je
kunt niet.
( ls erbj- j gekomen. )

laat u het lopen,u Pijnigt het uaar!

I{et l-oopt net.

Nee! Ik zit hier en ik drink.Ik wi1 nog een

cocktail hebben en iii drinkt en we gaan naar
beneden,maar ik laat je niet'je bent mijn
vrouwrmisschi-en ben je geen goede lrrouwrulaar

ik heb een huwelijk net je,dat is een goed

huwelijkrdat kan ie niet opheffen.

I{aar a1s ik wegloop'en kj-ik hi-er'ik heb met

d,eze hreren geslapenrik beken hetrwat helpt het

ook en beter wordt het niet.

Ze is werkelijk des duivels.Men zíet hem

direkt op de Euur.

(staat oprgaat naar de rnur.l.r. )

Richt u niets uit in het lokaal hier,anders
heb ik een browning voor u j"n uijn aehterzak.

De oplj"chter !

(zet zích víeer rmet een stierenek. )

Jane,ik wilde met jou misschien naar de olie-
velden,dat wiI iii niet! ttlaar waar je ook

bent,lk volg jeren ik laat het liever toerwat
je uij rnet cocktalls en deze heren en met de

katoenaandelen van Shlink te gronde richtrdat
geeft ni-etrik 1.aat je niet vrij.

(gel-ach ronclom. )
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Orkestrion! I{oe kan men heu zonder muziek
laten praten! nat j.s een tieneentshei1ige en

zíi is een vierpondshoer!

Nee.IIi j fluit zitrri laatste deunt je maar.We

gaanrJane.Jij verzopen henrgeef hem zJ"jn

c ongé .

(tot hem. )
Dat wil ik nÍet,hii za! me sl-aanrdaarom ga ik'
en ik zeg je meteenrGeorge: de gordijnen zíJn
niet meer bovenrze zijn er voor de huur aan-
gegaan.

Smakelijk.U doet er best aanrals u enkele
likeuren op ,tw kathol-ieke maag drinkt.

Als ze enkel nog een graat is,nemen we aan',

dat we ze u voorzettenrwilt u dan ook nog niet
l-os1aten, heer?

fk laat de won"i-ng openrJane, je kunt r§ nachts
be1Ien.

mariergarga,Bui en de geestelijke na.stilte. )

Voor nog geen half jaar was ik in C. I'Iaynest

uitleenbibliotheek.Dat was de steenkolentijd.
Dan week het moeras voor de zondvloed ! Maar

nijn ijstijd knarn P&§rtoen moeder wegging,en
dan kl,rau het huwelijk! Zie je,het zj-in maar

behangmuren,bijvoorbeeld de uitgang (afloop),
die de Heer zegentrdaar regent het nog binnen.
De teergeur daartussen,dat is het huwelijk.
Het j-s een waterkleur van de kartonsrbinnen
is iets.lichaamsnabÍjheid gewenst rin loupen,
tnaar dan vergaat het.Men kamt zieh nog r§ morgens,

de geur van koffierdat is meer dan de liefdes-
dolheden.IIet verbleekt soms ,ziir: klej-ne
gebaren rollen zidn op als bladeren'tuaar ze



utarie

garga

marie

garga

Elarie

garga

urari-e

garga

marie

garga

marie

garga

102

bliJven ons overrals iJsregens in het ledikant
vallen.Het bliJft de laatste warmte.Te veel
uit het herbariuu j-s niet voor Jou weggelegcl.
JiJ hebt tnaar een ietsrJe erbiJ hangenrhet
dogna is het fiJnste parfumrhoe veel geuriger
is het dan het lotrbestemd cloor de aangewaaiile
behoeftigheden.Hoe ontzj.eld ligt ilaarentegen
het verloop in het iJle.Zo bliJft dan van iou
nog een klelne branclewlJnlucht over in je
klerenrille je net je ronddraagt.Het is je laat-
ste aroma.

Nu zitten wiJ al-s in tranenren die wassen on§

niet schoon.

Hi j heeft een te diklce huid.Hii buigt aIles olllr

wat men erin stoot.Zoveel splesen zLJn er niet.

I{aar lk zeg jerGeorgerJe hebt een zege bevoch-
ten in het kreupelhoutrik heb heu daar afgewezen
Ln het lceupelhout .

Yocht hii?
Ja.

Dan j-s een stuk uit zíin huid bedorven.Nu ka.n

er misschien een spies cloorkomen.

Je denlrt altijd aan hem.

Ja, Jou zeg ik het.

Hoe laag het ma,aktrde liefde en de haat!

Dat doen ze. - Hoe is dat? Heb je hem nog

altijd lief?
Ja. - Ja.

( drinkt . )

Men sJ.uit cle gordijnenrd.e gordijnen voor de

heuelsblauwe séparées?
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Niet voor jou.Het gaat je niets aan,George.
fk zou op mijn ]rnieën tot God wi11en
schreeuvÍen van wanhooprdat het jou niets aan-
gaat.I{et is verschrikkeli jk.

IIet ameublement staat op de straat met het
crucifix van de heilige Magd.a'lena ervoor.Ben

struikgewas Ínrwaar de wÍtte
en roep ietsrdat j-k een

garga

rnarie

garga

marie

garga

Sainte Marie.En geen kans op betere winden?

Tochrsousr&Errr het water.Ilet is Eisschien Eaa,r

angst rtussen de wilgestronken.Het wasgoed

aan de lijn tussen d.e huizen.Men kiilf,t oprof
er regen komt.ïk zie ze duideliik.Er staat
wat wind.

VerdierliJking ! VerhulsdierLiJking ! Niets
anders?

Is het nlets?

ïk wilde je helpen.

( stilte . )

narle Het is te lichtrte leven.

(fret wordt snel donker.dan volgt een knalrhet toneel klaart
wat oprmaar ziet er vervíaarloosd en donkerder uit.broer eI1

zuster gaan in de cleur staanrBui verschijnt.)
gui ne geesteswerker heeft zidn ln de keel

geschot en .Zo een gek):eid !

(twee Bannen slepen de geestelijke binnen,leggen hem op de

tafel tussen de glazen. )

de eerste man lliet aankomen! Handen weg!
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de tweede uan louter louPen!

gui Waar moet eigenliJk het heud zLin?
(woeIt ronil. )

Hij heeft een zilveren crucifix aan een zwart
J-int ou zijn hals - ook een oaderscheiiling!

de tweede man HIJ zegt ietsropgepast! Het ziJn enkel de

11ppen.

de eerste man (boven hen luid.)
Hebt u wensen? Hebt u víensen? Hebt u veru,anten?

Waarheen moet tnen u brengen?

de tweede utan Bek houclen!

de geesteLÍJke (nurrnelt. )
rrïÉ montagne est passée;nous irons rnieux!rt

garga (boven hem. )

Hlj denlrt dat het zLJn laatste woord isren het
ls niet van hemrhiJ za1 het uithouden.

de eerste rnan l{aaraehtig! Zotrt pech! HiJ heeft het ln het
donker gedaanrhad het in het licht moeten doen.

(teargt een g1as.)

narle ZLin hoofd hangt naa^r achterrdoe er toch wat

oucler! Hoe nager hiJ is! Nu ken ik hen ookrhet
is diegenerdie hii in zijn gezicht spuwde.

garga Het gevecht trekt cirkels.

uarie ïk zou heu wl]Ien verzoTgerLroudat hlJ zícll.

toch wiltle doodschj-eten .En zo Bager is hiJ !

gui ïk weet een logement.we laten hem van daar ha-
len. Kout u tnee , uailame?

( ze volgt hen.af . )

garga (alleenrdrinkt de glazen ult.)
Het gevecht gaat in de luchten verder.Hn.
(hlj neemt een boekJe van cle tafelrdlat uit de
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de zelfmoordenaar gevallen was . .. )

van de zonden Opstanding Yan

en een eeuwi-g leven.ABen.rl
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DE MÀNSARDN VAN GARGA

(nacht.vllegend geschreeuw van beneclen.het houten beschot
als schonmelend.een schip. )

shHnk (frurft tegen het houten beschot. )

Dit schui.m! Het houten beschot schomuelt etvan.
( stilte . )

Hij heeft niets treer.Maar we komen niet ten
eiatle.4 Uur.

garga (kont binnen. )
Bent u daar? Jane is er niet.Hoe gaat het net

'bet hout?

shlink Zeker.De laatste gang dus.Ïs Jane in ile

l-ikeurkeet? Het is vj-er uur.Nu 1lgt ze in bed.

Hier is het koud.

garga Ja.Koud .

shlink À1s u met tranen afwast! Het wrak ls uit zlJn
voegen.

garga (a,an het venster. )

Zwarie wasropgehangen aau het houtbalkon.Wind
staat er niet.

shlink Het is ha1f werk geweest.Een vrou$, kan uen

daar nlet uee bijhouden.

garga Ze loopt het kreupelhout in'Sh1lnk.

shlink Wa,ar ze sterftrGargaruet riJshout erover.
Yercler ! Uw uoeder !

garga Een mens voor zLchzelf ! Yoor ulJ aIleen: de

Hiualayakoude! Mensrze hoort ue niet Ineer.

shHnk Zíe je ze nog?

gaxga Ze breelrt r§ nachts d,oor het struikgevrasrdat
het zweet uitbreekt.Ze gaat groot over de

Jungle a1s een olifantrzwattrmet drek
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garga
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spi-esen.

(rret geschreeuw. )

shlink

garga

sh11nk

Het is vier uur
neemt toe.

Ze zoeken jou!
( sti].te . )

in de nacht en het geschreeuw

Men lyncht ons.Men zou ons kunnen ... Men zou

ons eventueel kunnen lynchen.Men heeft van-
daag gelyncht.Negers a1s vuile was aan

touwen.ïk heb op d.e l,Lilwaukeebrug gehoordrdat
ze jou zoeken, jou.

lrrat? -,riat is dat? Iat geschreeulv ken ik.iïet is
twintig jaar geleden'maar ik heb het niet
uit mi-jn hersens gelregen.Ze gooien een utan

als een houtstaur op het asfaltrdie dieren ken

ik.
Als ze u hj-er vj-ndenrhangen ze mÍi ruee.rr'traar

moeten we heen?

147

bevlekt.

Nog een paar weken en Je zíet ze nlet meer.

De hemel spuugt haar uitrde bodeu slokt haar
niet op.ïn de aavannes luiden de Paasklokken.
rs Avoncls draagt ze geelgestreepte kousen.

BiJt het nu?

Ja.Het bijt.Dat zLJrr nog de beste urenrnaa,r
ln cle ergere heeft ze geen gezicht meer.Het is
haar afgevallen als een geeJ. bladrhet was

donker, zoals ik haar het laatst zag erL j-k zie
haar nimmermeer.

Zo ls het.

Maar door jouw dikke huid gaat het niet.Ik
voel- het nu.Dat ls die geschiedenis met de

garga
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shlin} Het witte geschreeur,.

garga Wat hebt u?

shHnk Ze komenrdie niet wiIlen betalen.

garga U uoet de keel dichtgedruh ziJn.

shlin.k Ik laat ue mJ.Jn geblt niet introumelen.

garga Maar u ke:mt.

shJ.lnk ïk laat me niet op het asfalt smiJten.

garga Heilig O1lesel.

shlink ïk ben een unlek ding.

garga Bidt u toch.

shlink Komt u!

garga Sancta lvlarla . ..
shlink Ze zlJn in vier uinuten hier.Duivelrwe moeten

het dak op.

garga Nu gaat het dus cloor uw huLd? De geschiedenls
met cte spiesen.Dar bJ.iif lk dus.Dan is het dus

goed hier.
shlin} ÏÍe kunnen elkaar tussen cle schoorstenen vercler

verscheuren!

garga Ze komen als een lJsregen over on§t arue vLees.

sh1ln} Dat ls waarachtig gezelliger.

garga Ïk ga aiet weg.

sh1lnk Het keukenvenster is openrnars !

garga Gaat u ! Reclt u zich !

shLirÈ \{at clenlrt u? lii de duivel,dat is cle werkeliJk-
heid rheer.

garga Hoe a:meliJk deze karoer is ! Koud ! Hier gaat

dus cle epies cloor uw arne zíel? Hoe graag u

leeft !
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ïk ga niet alIeen.

Hoe armelijk het hier is.Bedelhelftig.De
zwarte was is zoncler windrMa en de dieren
komen uet hun geschreeuw.

ïk kan geen strop ou uijn nek hebben.Nu.

Wat bewijst hetrilat een Eens angst heeft
voor de gekalkte kauerrile zwarte grond? Het
bewijst niets.
Wij zíjn niet ten elncle.Er j-s niets bewezen.

Komt Il.

Hoe dat onverschillig is ! Kunnen we niet
alles in het lceeupelhout begraven? Hoe dat
koud laat!
Men ].aat zj-c}.' niet in een zak steken.Wat
bewiJst d,e rivierrdie ieuand meespoelt?

Hoe dat geliJk isruens! fk geef hier een

feestJe.Gedraagt u zich.De moederrMaë Garga,
geboren 1872 in de zuÍdeliJke staten,verblijf
onbekencl.De zusterrl{arie Gargarhet laatst
gezS.en ln september van dit iaar,verdwenen,
onbekend waarheen! Wilt u het verder? Ïk ver-
zoek u dringend in witte das te verschijnen.

E].ke minuut kost een

Toch wacht ik.
ïk ga niet neerals u
b1i jven.

Het is zinloos otn oP

wordenrheer !

licl van nijn lichaam.

het wi1t.ïk kan hier

het asfalt gesmeten te

IToet het een zin hebben? U bent grappig.l'1ii
laat uw vleesbank onverschillig.llaar hret

is koud hier,Geen brood in de keuken.Iebran-
dewÍjnlucht in de gordijnen! De jute is
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stukgeknaagd rhet wordt koud hierr g&rïl
§neeuwt het tussen het behang en de Jenever
is in de goot gevloeid.MiJn moeder loopt
snuffelend over ile koud,e velden.Ik zít hier
in }aroken.fk praat nj.et over nljn ucoecler,

ze is een teef.Maar ikzelf ben als een hond,
op dlt na: nog zit wraa,k in mijn keel
gestoptrS.k heb haat tussen mijn vlngersrik
kan u ni.et wurgen.ïk weet nÍetrrrraar u uw ge-
zicht hebt.Ik zle u niet en heb niJn schedel
even voI van icleeën a1s van snot ...

shllnk Komt u Beernaar beneden in de uoerassen!

garga Hier ls ni-ets ureer.

sh1lnJc Van waar er een terugkomt.

garga Zeker.

(beiden af ,cle houten deur blijft open: het witte geschreeuw.
blnnenkomst Janerde baviaan. )

Jane (dronken. )

ïk uoet op het bed gaan zitten.Kan Je nLet
een licht aansteken?

de bavj.aan Weer totaal bezopen? ZíJn je ogen dichtgeplakt?
Ik zal Jou Je pols ontwrlchten!

Jane }leernlet de pols ontwrlchten.Doe het niet !

de baviaan Hoe JiJ verschurft !

Jane Ja.Mij kan al1een iii sauenhouden.Ïk weet het
heel goed.Oudat jij die }atoklge handen hebt.
ïk uroet overgevenr3av.

de baviaan Waag hetrik heb Je papier'schrijven kan je nog.

Hier is het potlood rneem het niet in cle

linkerhand,.

Jane líat moet i.k dan schrijvenrik ben zo lui.Hoe



111

we ge1-achen hebbenrBav.Gui heeft een tromel
uit hondenhuld van heu.

cle baviaan JiJ bllJft altljd een kind.Dom en snoepachtig.
Maar niet treer al te lang.Het kont tne de

strot uitrmet Jou te lopen ruzj.ën.

jane Wat wiI Je dan?

de baviaan Schrljf hemrvan links bovenaan: rrÏk ben

dronkenraltj.Jdren ik kom naar iou." Heb je
ttnaatr jourt? ttHet is te koud hier.rt Hier
daa,rmee !

Jaae Voor wie 5-s dat bestemd?

ile baviaan lïIi1 je ?t hlergeven! JiJ bezopen vee ! Ïíat
gaan Jouw zaken je nog aan?

Jane Yoor jour3av? ÏIaarheenr3av?

de baviaan Ze hebben een kontralst gemaaktrdat hlJ met Jou
moet trouwen.Hoe lang hij het uithoudt'uet
een stu} vee getrouwd! Schaan jij je nlet?

Jane Ja.

cle baviaan Ze treklcen je dus heen en weer?

jane HfJ heeft toch gelijk.Ïk ben toch nlets anclers,

3av.

cle baviaan Geef hier! Jij hebt het spleen'dat komt van

cle Jenever.Mens ls Inens.

jane ïk ben er geen.Ïk walg.Ze zeggeni je rulkt
naar whis§rik zeg: geef er rne! Ïk ruik uet
a1-lesrml jn kleren en a1Ies naar whls§.

de baviaan Yoorwaa,rts met ie! We gaan! Goedrilat Je wakJcer

bentrgrienen kan je.

jane Jarik ga 1nee r14ar beneclenrwaar hij is.Ïemand
aankijken kan iedereen.



112

cle baviaan Hier uet clat vod ! Wat heb je er dan nog

opgebabbeltl?

(geeft er haar een op de mond.beiden af .)
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ÏN HEI IG.IX]PXTHOUT

(bruln.gouclen.shlink en garga zittend. )

shlink

garga

shlink
garga

shlink
garga

shlink
garga

(stilte. )

shlink

garga

shlink

Zevenuaal drie clagen zj-jr: de hemelen
verbleektren de lucht is grijsblauw geworden

a1s grogrmet wat vet boven.Nu is de stilte
daarrdie niets verbergt.

U bent eenzaam gebleven? !

Veertig Jaar.

Men hoort het slaa,n van de kwartels in het
struikgewas.Hoe duideliJk dat is ! Ver van cle

grote stroorn weet u nurdat eLke waterdruppel
eenzaaEt ls.Nochtans . . .

Hij weet het niet.
Nurtegen het einclertegen het einde van deze
jaren toervervalt u tot de zwarte zucht van de

planeet rvoeling hi Jgen.

Door de vljandschap?

Door de vi janilschaP !

De oneindige eenzaarohelil van de mens naakt
een vijancischap tot een onbereikbaar doel.De
planeten z;.{jn onherkenbaar.Hun ontuoeting
verloopt in het ijle.Maar ook aet de dieren
is een zich verstaan onmogelijk.

De taal i-s ontoereikend voor het zj-cil
vergtaan.

fk heb di.eren bekeken.Ze leken onschuldlg.
De liefderwarmte uit lichaamsnabljheid'hun
enige genade in de dulsternis.De vereniging
van de organen is de enlgerze overbrugt 1n

geen uensenleven de onenlgheid van hun ta1en.
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Toch verenLgerl ze zichrou wezens te verwekken,
die hen in hun troosteloze verenigi.ng zouden

kunnen bi-jstaan.En de generaties blikken
elkaar koud in de ogen.Als julIie een schip
volproppen met mensenlijvenrdat het barstrer
zal zotrt eenzaamh.eid op zijnrdat ze allen
bevriezen.

(staat op. )

Het geheim van de planeet ontsluiert zichrals
men de tnens zijn vleesschil onthult.ïk heb

begrepenrdat wij kameraclen ziin.Kaueraden van
de uetafysi.sche aktie !AIs je het antwoord
kri-jgtrd.enk aan mijra1.s ik modder in uijn
mond heb.

(na enj.ge stilte. )

U vecht niet als een bokserru vecht als een

mlssj-onaris.AJ.s een uissj-onarisrdie een atheÍst
is.Missionaris van de onbevlelcte uaagd.
( lacht . )
(gaat zitten. )

U vecht rnakkeliik.Hoe u verteert ! fk heb udjn
kinderti jd niet volclragen.De olievelden met

het blauwe koolzaad ! De bunzing in de ravlJnen
en de lichte waterversnellingen!

Julst ! Dat al1es is ln uw gezicht !

Nu ben ik als haveloos.Deze steden! Stenen

doodskisten! Steen is nj-et grappig! Ïn het
gras bijtenrgoed! Maar ln steen!

(schuift hem over de tafel een papier toe.)
Xen brief voor u.

( leest . )
[Jane Garga aan George Garga.Het ls ... koud

... hier o.. Mijn lieve nanlrl
(hij staat oprhij gaat in de deur staan. )

garga
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shlink staat dat erln? ttMiJn lieve manfr? Dat is
onnodige wreeclheicl ! Excuseert u! Wilt u een

glas water?

garga Het woucl! van daar komt ile mensheidrniet?

HarÍgruet apengebittenrgoede dlerenrdie
wisten te leven.Ze verscher'rden elkaar gewoont

en al1es was zo uakkeli jk.Ik zíe %e duidelijk,
hoe ze met sidcterende flanken van elkaar het

witindeogenaanstaardenenzic]nvastbetenln
hunnelclcenennaarbenedenroldenrencle
.leeggebloede tussen de wortelsrilat was de

oveI1{onneneren die het meest had platgetrapt

van het struikgewas rwas cle ovelsillrmaar !

shlink Wat nu komt is cle wraak'

gargaMaaktuzÍchnletswijs.Ïkbeneenstirk
gegroeidrnu vu1 ik uijn huid'

shlink U scheldt nlet uleer '

gargarkbenharda].sbarnsteen,soltr§vj.ndtInen
diereli jken in hemrdi'e doorzichtig is 'Maar

dit is alles hard.Ïk ben heel- rustig'

shlink Nadat cle laatste degenstoten zijn gewisseld'

evenals de laatste woorden,diegene,d'ie ong

lngeval]-enzlJn,darr.kikuvoordeinteresse,dle
u voor roiJn persoon hebt betooncl 'Er is veel

afgevallenvanong'nauwelijksclenaaktelijven
ziJn overgebleven.

garga Hebt u medelijden?

shlink Ortze bekendheid was kort;ze was een tijdlang
ovelr,íegend.Ie tiid i's snel vervlogen'Ïk heb

een houthandel gevoerd.De etappes van het

levenzíjnnietdlevandeherirrrrering.Ïkheb
ri jst gegeten en roet vel-erlei volk gehandelil '

MiJn ingevingen heb ik niet rondverteld'Het
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slot is niet het doelrde laatste epi-sode

ni.et bel.angrlJker dan eender welke arrdere.
Tenslotte stemde de winst precies overeen
met de inzet.Ie partners ztjn quitte
en scheiden onverzoend.Het is stil hier.
Hier j-s het grootboek ! Onze houthantlel .

garga U hebt het op uw liif gedragen? Slaat u het
zelf open.Het is zeker vies.
(hij leest. )

Een zuivere rekeningrlouter aftreickingen!

" 0p de zeventiende: de houtzaakr2O0o pond'

voor Garga.Yooraf nog twee pond voor kleren,
daar begon het mee .Daarna, eenulaal: twaalf
pond voor oÍtze familj.e.Hier staat rronzettr€[

claartussen: vier pond voor Marie Garga ror:.ze

zuster.Dat biit nog.Die zijn de llkeurkulp
in gezwoumenren hier! ... twintig pond voor
wr:rging van Jane Garga in de gele tnoerassen.
(hij staat op. )

shl-ink De laatste aantekening ! ÏIaarouo verbleekt u?

U wist het niet? Dan is a1les ongeldig!

(gaat zitten. )

Twj-ntig pond . . . goedkoop ! Ïk wist het niet t
arme Jane !

Beheerst u zich.Wilt u water hebben? Ik houd

van u.

l{at weerzinwekkenil van u ! U bent schrlk-
wekkend onappetiJtelijk'een oucl uens als u!

Ik heb nu drie weken naar u geluisterd'.
Aanhoudend heb lk gewacht rdat woede me kon

vervull-enronder een of ancler voorwendselrhoe
klein het ook zij.Maar nu merk ik'terwijl
ik u bekijkrdat uw gezwets Bli ergert en ilat
ik wa3-g van uw stem.Zíin we hier niet drie

garga

shlink

garga



shlink

garga

shlink
garga

shll-nk

garga

1i7

weken gelegen? We dachten dat cle planeet
claarvan haar baan zou verlaten ! Idaar wat ktram?

Drieuaal heeft het geregend en een keer
waaicle een wind ln cle nacht.
(staat op. )
ïk geJ-oof ,dat het nu tiJd lsrclat u uw schoenen

uittrektrShlink.[rekt u uw schoenen uit,
Shl.inkren laat u ze mlj over.lÍant met uw geld
zal het nlet veel zaalcs tneer zj-in.Sh1.inkrik
beëindig nu ons gevechtrwant zíJn stof is
opgebruiH: in dit ogenblik houdt het op.Ik
zie daar geen grote woorclen.IrÍiJn schoenen zíin
voI gatenren uw gepraat houdt nijn tenen
niet víarul.

En nooitrGeorge Gargarzal er een afloop van

dit gevecht ziJarnooit een zich verstaan?

Nee.

Maar u komt eruitruw naalrte leven in uw zak?

Het naakbe leven is beter dan eIk ancler Ieven.

Tahiti?

New York.
(ironisch lachend.)
ttïk za1 heengaanren lk zal terugkomen uet
iJzeren J.eilematenrclonkere huidrde woecle in
uijn oog.0p uljn gezicht af ,zaL men geloven

dat i.k van sterk ras ben.Tk zal goud hebbent

nutteloos zi-Jn en brutaal.De lmouwen

verzorgen graag z,otn wilde ziekenrdie uit
de hete landen terugkoulell.Ík za7- zwenmen,

gras vertrapP€or jagenrroken voor aI1es .Dranken

clrinken als kokend uetaal.Ïk zal me in het
Leven uëngenrgerecl zljn.rt - irÍat voor donheden!

Ïíoordenrop een planoet die nlet in het uidtlen
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ls! A1s u alIang kalk over zLch hebtrdoor
de natuurJ-lJke uitscheicllng van het verouderde,
zal- ik kLezenrwat mJ-j onderhoudt.
( etilte . )

ïk verkooprshlink.

U! Een gehuurde vuj-stvechter! Ien beschonken
verkoper ! Die lk voor tj.en clol1-ar gekocht

hebreen ideaHstrclie zj-Jn benen nlet kon

onderscheiilen, een niets !

ïk heb ne enkel beklaagdrctat u Bii verveelt.

Een wittergehuurd on nij naar beneden te
krijgenrdJ wat walging of modder 1n de nuil
te stoppenrclat ik de snaa,k van de clood op

nijn tong lciJgrde essentie.

Jarulsschien ben ik een melaatsermaar wat doet

het? U bent een zelfmoordenaar.

Yergeet u uw nisgrepen nlet ! U hebt alles
misbruiH.Uw huweliJk, een ï:rouví uet vlees en

bloed, ze vergaat oncler dennetalclcen als een

stir"k wil-d rmet Jenever gevuld .Schreeuwde nog :

lieve man!

En het laat me koucl.

Uw heJ.e fanit.ie uit de Àlleghani-gebergten'
dri.ekopPlgrln het vlakke 1-and opgeoffercl.Een
eocotte en een pooíerrbeiden misbruilrb en

niet ge1iefcl.

Hoe aruellJk dat nu al1es is.Daken Ín de

winterruonden aan tafel . . . interesseert niet.

Maar hoe ergerliJk! Nu eincligt het in laag-
hetd.U hebt niet begrepen wat het was.U wllde
mijn einderrnaar ik wilde het gevecht.Niet
het lichaneliJke maar het geesteliJke was het.
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Xn het geesteliJkerd.at zíet urdat ls niets.
Het is niet belangrijk de sterkere te zi-jnrnaar
de levende.ïk kan u nj-et overv,linnenrik kan u
enkel in de groncl stampen.lk zal u0lJn rauwe

vlees in cle ijsregens bui.tenclragen.Chieago is
koud.ïk ga blnnen.Het ls mogelijkrdat ik het
verkeerde d,oe.Maar ik heb nog veel tiid.
(ar.)

om. )
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CAT'E ÏN I{E[ M.EIIPEIHOUT

(de beer.de houtstoel.de aap.de geestelfjke. )

de beer Hier een hanteblad.Het 1iJk in het Eroeras.
Men vj.ndt een half ver.rot rrrouwenliJk.Gewurgd !

lloedzaam !

de

d.e

de houtstoel

de aap

de beer

houtstoel

aap

garga

de aap

garga

de anderen

ga.rga

Het vergaat.Het vergaat beslist.
En die l{aleier 1n de houthut.Hi j komt niet
naar de drlnkplaats ! Gepeupel in het kreupel-
hout.Maar wat het vrouwenlijk aangaat: hier
uoet er een omhoog getroldren word,en.

Gepeupel in het kreupelhout.Hier moet er een
blj de keel gegrepen worden.Heb Je nog tn
slgaar rran die zwayte?

Yrijheid is noodzakelijk.

Men sialclert gladwegrals uen in het donker
door het hout moet rzo1.ang er hier zotrr wurg-
engelen zi jn op cle solide gronil .

(fs binnengekouen.achter heu uotj. gui. )

ïk kan nlet naar de rovers in ile Soheeuse
woudenrd.it j-s een kleine stadrik ga bij het
gezelsehap! De tijd verandert.

VrlJheicl in het kreupelhout.

Yrijheiil van de gewetenswroeglng!

Jarrmi- jheid !

ïk heb een vljandschap uet een geelhuidige.
Geelhuidigen verlrachten ju11ie clochters, en
de vrouwen víerpen geelhuidige blagen van
hen! Ju11.i.e uoeten heu ultroken.HiJ is getaand
van llefdesbeten!

Wat heeft hij Jou gedaan? Dat is de Maleier
in de hut, die niet naar de drinkBla,ats
komt .

de anderen
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gul HIJ heeft lristenulensea gewurgdrkinderen in
zijn houtbouwsel gelokt.

garga Ju11ie uoeten ne helpenrouclat Ju111e uit
dezelfde aarcle geslagen zlJn als lk! ïs het
on§ laud of niet?

cte anderea Het is ons land ! Hli worclt gehangen! Het
zí)a or:ze bomen.

de aap Y{at heeft hii jou aLLes weggebeten? Hebben

ju1lie elkaar verscheurd?

garga Een roerende tragedle! Miin zuster is onder

de hari.ge knaap geraaktrhiJ heeft haa,r het
struikgewas ln gesleept!

cte geesteliJke (snlH. )

Grote Goclrclus zlJn we allenaal. hlerheen
gekouen.

garga Zij wae een onschuldige!

de aap Een onschuldigel De onschulclrcle fijne wijn-
bloeseu van de uej.sjesrverhoogt het zingenot,
a1.s ze hetaclenen oncler de uitspattlngen.Hoe
stormachtig hun ingevi-ngenrhun Jonge
lichamenrsponsen voor cle likeur.Ze vaIlen in
onuacht in het aangezicht van de Ilefdes-
dolheid! Hoe synPathiek!

de beer Heeft hlJ je nog bovendien geolagen?

garga Jarclat heeft hlJ.
(gehuil. )

Horen Jullie nj-et een vrouv, kermen ln het
struikgewasrdat is de arne larrerze stopt ile
voclclen van haar rok ia haar mond r sneeuvl

valt ln haar huld.Horen jul.lie de vergane

kreten niet?

de anderen De onschuld,ige !
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garga Jou heeft hiJ in het gezicht gespuwd,

geestelljke rtoon je gezlcht gerust rÏra,er
hf j ln blnnengespuwd heeft, en hier i.s
Motl Guirtlle hij in de goot geJaagd heeft,
hiJ zal Ju11le erheen leiden.

(gehuil. )

gul ïk verscheur hem uet uijn eigen vinger-
nagels.

de anderen Erheen!

garga Kom dus vandaag in de nacht tegen e1f uur.
' AIs de wLtte ulaan opkomtrverzauel Je dan bij

cle stuw en neetr touwen mee !

(gehuil. )
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ÏN I{E[ ÏR3UPEÏ,HOUT

shlink Derde noveBberrdrJ.e E0ii1 zuidellJk van

chlcago.westenwind ! Ïier utnuten voor opkorost

van de tnaan verzopen bij het vlssenvangen.

marle garga (kout blnnen in zwarte,llchte gaas3urk.)

Ík verzoek u nij nlet weg te Jagen.Ïk ben

een onge1-nklcige.
(een witachtlg licht ontstaat om haar. )

shlink Maar het stapelt zíqin op.Viosenrtlle ieuanil

ln de mu11 zwetrIu€n ... l'Iat is dat voor een

" krankzinnig Ilcht? Ïk heb het zeer druk'

narle (ae noed aftrekkend.)
ïk zie er niet rneer goed uit.KiJkt u B:iJ niet
aan: de ratten hebben' tne aangebeten.Ïk sleep

voor u aanrwat er nog is.

shlink .'ÀIat voor een melkachtig licht! Ach zo!

Hautgout ! Hoe?

uarie vindt u ulJn gezicht opgezwollen? Waar is
George?

shlink 0vervronnen.In het heupelhout.weet u dat u
gelyncht wordtrals het gespuls u hier
opvist?

marie Hoe me clat geliJk is !

shlink Ik verzoek u rniJ a]1een te laten in miJn

Iaatste minuten!

mqrie Koat u! verstopt u zich ln het strulkgewas.
Et is een schuilhoek in de steengroeve'

shlinlc Dannecl ! Sent u krankzinnig? Zíet u niet dat

ik nog een bJ.ik over het lceupelhout moet

werpen? Met dat iloel gaat cle maan op'

narle Ík zLe alleenrdat u cle grond verloren hebt '
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Erbarmt u zich over u !

shlink Kunt u nlJ niet deze laatste liefdesdienst
bewlJ zea?

narie Ik wlI u alLeen bekiJken.Ik heb ingezienrdat
ik hier thulshoor.

shlink Wat een beest in u! Kan ziJn! 3liJft u!
(naar de tafeI. )

EIf uurrlk moet me in veillgheid brengen.

(fret melkachtlge licht neemt toe tussen het hout. )

uarie ïs hij weggegaan? Waar l-s George'Shlink?

shllnk George? Gered ! 3en waanzinnig licht ! líat een

rekerÉout ! In velllgheid brengen ! Verdulveld !

Nu sne]. !

(frf j gaat naar de tafelrgst zitten.ilrÍn1rt uit een flesie. )

uarie Yíat hebt u?

shlink Sent u hier? Mi jn benen worden koucl.Werpt u
EiJ een doek over het gezicht.Hebt u
nedelljden !

(hi j zakt in elkaar.
een zuchten in het struikgewagrstappen.hees vloeken van

aehteraan. )

marle Naar wat lulstert u? Antwoordt u toch.Komt
u toch tnee.Ik weet een schuilhoek.Het wild ls
daar ! S1aapt u? HeËt u het nog korrd? ïk ben
heleuaal tegen u! fíat wl1t u uet cle doek?

(geluldloos bi.nÍren tloor verschillende deuren vall-en moti Bult
de beerrcle &prde houtstoelrcle geesteliJke. )

gui Nu! Nu! 31iif staan! Staat u oprtreedt u

rroor uw rechtersrmister Shllnk uit ïokohana!

de beer Hee? Hlo.
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gui Dood?

cle beer Te laat !

gu1 Yerrelcb?

ile beer Een 1iJk.

de geestelijke Uij heeft hij in het gezicht gespuwd.

de beer En da,a::voor is uijn sigaar uitgegaan!

d.e geesteli jke Hannibals dood !

gui Glf?

de aap Maar daar is de hoerrcle witte hoerrstel je
schad,elooe aan haar !

( hr j ruH haar varr sh].ink. )

uerie Shlink! Shl-ink! O Ju1Lie dieren!

gui Dat doet niet opgaan! Ontwaakt u'Slr!
de geestelijke laat u cle vrouw!

gui Duivel.Wat wi11en ju11ie dan? Jull-ie honden!

Hebben Jullie je tanden in zijn keel? 0 Jullie
honden !

de beer ïs dat haar gezicht? Hier uet JerniJn goede

duif! Jij krijgt haar a1s tweedergeestelijke!
Weg met haarrvoor de hoop nakont!

marj-e laat u uij !

(ze rukt zich losrze loopt op shlink af,ze
werpt heu haar s;aà1 over het gezicht.
wi-t geschreeutí Yan buiten. )

de aap Nu heeft ze naakte schoudersrki.jk eens!

de beer En nu weg uet het Inens.

(uen trekt haar naar buiten. )
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SHIÏNKS 3ÏIREAU

(garga. john garga.marÍe garga. )

garga (aan het tafeltje als shlink. )

Hoe verschaald dat straaktrhoe smerig! Er
zíj:a geen clrouen meer.De zondvloed is ten
einde.Dierlijken llggen op de ark.Dieren
komen uj-t.God heeft ze in het zoutige water
niet gezLea.Ze oveminteren.

John WIJ zlirr weer tezauen.Men leeft verder .ZeLf
en in zí)n kind,eren.

garga Wat wil je cloen?

john ïk weet nÍet preciesrwat je bedoeltriongen?

garga ïk bedoelrwie zorgt voor ie? Zal je werken?

marie ïk ga met heu Elee . Ïk verkoop dit en dat r ik
ben niet zo doutrou trappen te wassen.

John ïk ben soldaat.Ïk heb in puttroggen geslapen.

De ratten op orrze gezichten wogen nooj-t oncler

zeven pond.Toen ze mlj het geweer afhaakten
en het uit was rzeL íkz van nu af slaapt
iecler van ons met zi jn louts op het hoofd.

garga Xn uet de hanclen ln ziir: zak.En leilereen
slaapt.

uarie We zu11en ga.anrvaclerrhet wordt avond en ik
heb nog geen kaner.

John Jarwe gaan.
(ti;tct om zj.ch heen. )

We gaan! Een soldaat aan je zijde! Voor:waarts

tegen het kreupelhout.

garga ïk heb het achter me.Ha11o!

Eanlqf (kout blnnenrhanden in de zaklcen. )

ïk ben het.ïk heb je aclvertentie gelezen i-n
de bant.ÀIs Je blokJruls niet te iluir isrkoop
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1k het .ïnklusief houthandel.

garga 'ríat bied ie?

manky Yíaarou verkoop ie?

garga ïk ga naar New York.

nan§ En ik trek hierheen.Ik ben voor vierhonderd.

garga Zeverrtronderd miniuuu.Ik betaal claarop.

man§ Vijfhond,erd.ïk ben geen Croesus.Xn ik moet

voor de houthandel nog iets in de hand

hebben.

garga ViJfhonderdrals u de vrouv, erbiJ neeut.

uan§ Goecl.

uarie ïk heb ni jn vailer bi.i.
uan§ En je uoecler?

uarie Die is er niet Beer.

manky (na een tiJd.)
Goed.

marie Maak het kontrakt klaar !

(de mannen tekenen. )

man§ We zullen een kleinigheid tot on§ neuen.

Wilt u meekouenrGeorge?

garga Nee.

man§ Bent u nog hierral-s we terugkomen?

garga Nee.

john Yaarvrelrceorge! SekiJk New York! Je kan naar
Chicago komenrals het je de keel uithangt.

(ae drie gaan af. )

john IIet is nu vier dagen terug'ik heb rs nachts
in slaap een uun gezienrzittend op een steen.

Hij was wat tlronkenrof ik was hetren grote
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vllegenzwe?tuen vlogen op zijn hanclen.ïk
kon ulet opmerkenrlt[sn]yrdat hiJ er iets tegen
deedrtot een tuug heu ln het oog stietrl{anky.
l{aat toen hief hlj zíJrr. ene handren het
was ulet goedrhet ls eigenaardigrde heJ-e

zwern bedehe hea nu helemaal-.

(stllte. )

uarie l'Ie gaan, Manky !

garga (bergt het geld op. )
AlLeen ziJn is een goecl dlng.De chaos ls
opgebrulkt.Het was de beste tiJd.

de stem van motl gui
(van de straat naar boven. )
Oostenwind !

garga (tffJft zttten.griJnst. )

jd 1i /8o
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