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EEN 
 

KOOR 1 

  Hoe ze zich tegen hem op gooit 

  die zeug van Argos. 

  Nog net niet likt zij haar man 

  het zout van de zee 

  van zijn schedel, knabbelt 

  zij de korsten uit zijn baard, de resterende 

  brokken bloed van zijn lul afkomstig uit de lichamen 

  van de maagdelijke 

  voor eens en altijd in de aardbodem teruggeneukte 

  dochters van Priamos. 

  Vals loeder 

  hoe ze mooi weer speelt voor hem. 

  Nog net niet gooit ze zichzelf 

  voor hem op de grond 

  in plaats van het tapijt, alleen om te laten zien 

  dat ze liever haar borsten  

  laat vertrappen door zijn voeten dan die voeten 

  weer te moeten missen. En hoe ze haar dijen 

  samengeknepen houdt, die smerige zeug 

  uit het geslacht der Tantaliden 

  zodat je de heupgewrichten 

  tot hier hoort knarsen 

  in hun kom 

  alsof zij ze tien jaar lang 

  echt zo had samengeknepen 

  voor hem 

  en niet veeleer 

  om de rompen van mannen geslagen 

  als een wurgkoord, aangezogen 

  met de dubbele lippen 

  als een bloedzuiger. 

 

KOOR 2 

  Wat beweegt zich daar. 

  Wat slaat daar 

  weer op tafel 

  na tien jaar. Tien jaar geleden 

  zijn jullie toch afgeschaft 

  samen met hem 

  plotseling 

  meteen nadat hij weg was, de slager 

  met zijn slagers. 

  Verdwijn 

  voordat jullie een tweede keer 

  radicaler 

  worden afgeschaft. 
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KOOR 1 

  Hoe bang jullie zijn 

  nu hij er weer is. 

  Wat doen jullie het in je broek van angst. 

  Nu kunnen jullie die smerige zeug van een koningin 

  rustig weer uitmaken 

  voor wat ze is 

  die smerige zeug van een koningin. 

  Als je naar jullie kijkt, denk je 

  dat jullie je handen ook alleen maar 

  zo uitvoerig bij het werk gebruiken 

  opdat iedereen ziet 

  dat ze toch 

  voor niets anders te gebruiken zijn 

  of het moest zijn 

  om de koningin 

  met een dweil om de oren te slaan, nat 

  zodat de stront in het rond spat 

  tussen de juwelen 

  de gouden schalen en amphora's, de bronzen spiegels 

  met de rijkgegraveerde ivoren stelen, die twee slapende 

  bevallige vrouwen voorstellen, de prachtig 

  gesneden zegelstenen, de spelden 

  met hun kop van bergkristal, de gouden 

  armbanden en halskettingen, zoals ze later 

  hier in de graven van Argos gevonden zullen 

  worden duizenden jaren later, wanneer geen steen 

  van de zwijnestal van Klytaimnestra 

  meer op de andere zal staan. 

 

KOOR 2 

  Wat dan helaas 

  ook onze stenen zijn, die niet meer 

  op elkaar zullen staan 

  en die van jullie. 

  Wat hebben jullie toch voor ogen 

  in je kop. In wiens dienst 

  rollen zij dan rond in hun kassen. Wie huist er toch 

  in jullie, behalve jullie zelf. Wie bepaalt dan 

  de werking van jullie zintuigen. Bang  

  zijn wij niet voor haar, bang  

  zijn wij voor jullie, voor hem  

  voor wie jullie bloemen strooien, opdat hij 

  ze vertrapt 

  met zijn hele geslacht. 

  Gehoopt hadden wij, dat de veroveraar in jullie 

  verdronken zou zijn na tien jaar. 

  Maar wij zien 

  dat de verwoestingen van de veroveraars 

  steeds nieuwe begeerte 
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  in het verwoeste land naar verwoesting scheppen, het Trojaanse paard  

  is overal, overal 

  staan ze met hun vijanden 

  in hun buik, drinken en eten, groeien, en de vijanden 

  drinken en eten, groeien mee, beramen 

  de belegeringen, klaar 

  om uit te breken, meteen 

  door de buikwand heen, zodat het vlees 

  uit elkaar scheurt als een zak 

  met tarwe, en van jullie 

  blijft niets over, dan de huid 

  die je gewoon 

  daar uit het raam kunt gooien, samen met 

  wat eraan hangt aan vingernagels, aan resten 

  van een gezicht. Niets 

  blijft van jullie over, maar wat van jullie niet overblijft 

  missen wij. 

 

KOOR 1 

  Wij 

  zullen niet missen, wat van jullie niet overblijft. 

  Hoe minder 

  jullie zijn, des te meer  

  worden wij. En zij 

  jullie koningin 

  zal weldra het minste zijn 

  samen met haar heerschappij 

  van bloed, waardoor allang 

  de wind blaast 

  van een heel ander tijdperk, dat net 

  is teruggekomen. Daar beneden 

  komt het over het tapijt, ik zie het 

  het is 

  Agamemnon. 

  En nu hij de zwijnen van Troje 

  net heeft geslacht, zal hem het slachten 

  van de zwijnen van Argos 

  niet moeilijk vallen. 

 

KOOR 2 

  Precies 

  Wreken zal hij zich met zijn mannen 

  voor zijn vrouw 

  op alle andere vrouwen. 

 

KOOR 1 

  Laat hem dan 

  op tijd jullie liefde zien, kus hem 

  open je lichaam voor hem, wees zo 

  als de Trojaanse vrouwen hadden moeten zijn 
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  maar dan met geestdrift. Werp je 

  op je rug, in je kut 

  moet hij mogen roeren, tot hij voelt, hier 

  ben ik thuis, waarin ik roer 

  daar is mijn vaderland. 

 

KOOR 2 

  Ach wat. 

  Waar zijn lul in roert 

  is hij altijd thuis, dat kan ook 

  een bende apen zijn. Om geroerd te worden 

  hebben we hem niet nodig, wij laten roeren, wanneer 

  en door wie wij willen. Maar waarin 

  zou hij dan nog kunnen roeren, jullie koning, behalve 

  dan in de griesmeelpap. 

  Bekijk hem eens 

  hoe hij zich voortsleept. De vele levens 

  die hij genomen heeft, hebben het zijne 

  niet kunnen verlengen. In tegendeel, hoe meer levens 

  hij van anderen heeft verbruikt, des te minder  

  heeft hij van zijn eigen leven 

  overgehouden. 

 

KOOR 1 

  Gerijpt is hij. 

  Een overwinnaar is hij. Overwinnaars 

  hebben altijd iets van lichte uitputting, lopen altijd 

  licht gebogen, waaraan je 

  hun grootte herkent. Als je bedenkt 

  hoe groot iemand moet zijn 

  om door de wereld 

  die hij onderwerpt 

  die toch veel groter 

  is dan hij, niet onderworpen te zijn. 

  Aan zijn gebogen loop zie je 

  hoeveel moeite de wereld heeft gedaan 

  hem te buigen en er uiteindelijk 

  toch niet in is geslaagd. Omdat een overwinnaar altijd 

  als hij een overwinnaar is 

  ook al heeft hij het kleinste overwonnen 

  de hele wereld heeft overwonnen. 

 

KOOR 2 

  Maar aan zijn gezicht 

  zie je toch 

  dat hij naar de kloten is. 

 

KOOR 1 

  Hij is alleen moe. 
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KOOR 2 

  Hij loopt toch op zijn tandvlees. 

 

KOOR 1 

  Hij is alleen wat slap 

  van het slachten en het zeilen. 

 

KOOR 2 

  Hij heeft zich teveel op de hals gehaald 

  de sukkel. Nadat hij zich daar 

  heeft geruïneerd bij het ruïneren 

  van de oude tijd, hoe zou hij dan hier 

  een nieuwe op kunnen bouwen. 

  Die mannen 

  hoe zij in het begin 

  erop los gaan met geraas, als zou hun kracht 

  ieder moment uit hen kunnen springen en meteen 

  hele landstreken vernietigen. Iedere man 

  een compleet leger. Maar dan 

  komen zij aangekropen met hun slappe kloten 

  wankelen rond 

  in de woonkamers, chagrijnig en vol begeerte en 

  hoe jong ook, oud en versukkeld. 

  Hoe snel toch 

  diegenen beginnen te versukkelen, die ophouden 

  de wereld in beweging te brengen, en dan 

  daar op hun sofa's en in hun badkuipen zitten 

  als kleine kinderen 

  en wij borstelen hun rug af. 

 

KOOR 1 

  Maar hij is een held 

  Agamemnon. 

 

KOOR 2 

  Als helden 

  in het vervolg er altijd zo uitzien, de woestenij 

  weerspiegelend, die zij achterlaten 

  platgebrand tot op hun botten zoals de steden 

  die zij platgebrand hebben 

  tot op de grondvesten ... 

 

KOOR 1 

  Toen hij op pad ging 

  tien jaar geleden 

  herinner ik mij vaag, stond ik 

  als kind erbij, zag hem 

  voorbij trekken, hoog boven mij 

  op een of andere manier aangenaam 

  werd de hemel donker. En mij 
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  heeft hij aangekeken, dacht ik altijd, later 

  toen ik alleen was en niemand had 

  die mij aankeek. Toen 

  keek hij mij aan 

  uit mijn jeugd doemt op: een blik 

  vol zekerheid, dat niets 

  wat een leven wenst 

  ooit onvervulbaar moet zijn, je moet 

  alleen maar erop uit trekken het zoeken zoals hij 

  en het vasthouden 

  en onderwerpen. Zo 

  troostte mij altijd 

  als de nabijheid zonder troost was 

  de verte in zijn blik. 

 

KOOR 2 

  Houd nu eindelijk op 

  met jullie toekomsten. Hoe prachtiger 

  je je voorstelt, wat je zult hebben, des te gruwelijker 

  is het, wat je dan hebt. 

 

KOOR 1 

  Wat een gejammer. 


