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VOORREDE 

Beklaagt gij zich, Rechtvaardige, over dit verwarde beeld, 

dat door gelach en waanzin is doorwoeld 

Gelooft u mij, zien wij elkaar opnieuw weer aan, 

Mijn held zal een kuisere weg zijn op gegaan! 

Amen! 

 

 

PERSONEN 

Blauwbaard 

De Oude 

Herbert 
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georg trakl – blauwbaard (fragment) 2 

PROLOOG 

 

Te weinig liefde, te weinig gerechtigheid en medelijden, 

en steeds weer te weinig liefde; 

al te veel hardheid, hoogmoed en allerhand misdrijven -- 

dat ben ik. 

Ik ben er zeker van, 

dat ik het kwaad alleen maar uit zwakheid en lafheid nalaat 

en daarmee mijn kwaadaardigheid ook nog te schande maak. 

Ik snak naar de dag, 

waarop mijn ziel 

in dit armzalige door zwaarmoedigheid verpeste lichaam 

niet meer zal willen en kunnen wonen. 

De dag, waarop mijn ziel deze bespottelijke gestalte 

die alleen maar uit drek en verrotting bestaat, zal verlaten. 

Een maar al te getrouwe afspiegeling 

van een goddeloze, vervloekte eeuw. 

 

God, alleen een kleine vonk van zuivere vreugde -- 

en ik ben gered; 

Een kleine vonk van liefde -- 

en ik ben verlost ... 



georg trakl – blauwbaard (fragment) 3 

SCENE EEN, VERSIE EEN 

 

(Kamer in het slot. Het is nacht. Orgelmuziek verklinkt.) 

 

DE JONGEN (aan het raam). 

Moge God hem genadig zijn! De Mis is afgelopen -- 

Nu komen zij de kerk uit lopen! 

Moge God haar genadig zijn! 

(...) 

 (op zijn knieën) 

Moge God haar genadig zijn -- die bleke bruid! 

 (angstig) 

Luister, wat hoor ik zuchten, een geluid 

Dat uit de nacht opstijgt! -- Mijn Lieve Here! 

Wil de helse noden van deze zondaars keren! 

Niet nog eens kan ik het verdragen! 

(...) 

Door de boomkruinen hoor ik de lente jagen! 

Wees stil! Kijk toe en wacht! 

(...) 

 (als in extase) 

Zij allen 

Die na deze nacht de dag niet zagen 

Zijn nu daar beneden weer gewekt 

En zuchten in heur bloedbruiloftsnacht! 

Beroof mij van oog en oor! Geef mij de dood! 

De nacht is van waanzin vol -- en snood! 

Help! Luister naar het klagen! 

(...) 

 

 

 

 



georg trakl – blauwbaard (fragment) 4 

Laat mij! Naar het dorp wil ik gaan! 

Op het marktplein wil ik knielen en ten overstaan 

van iedereen bekennen -- wat hier gebeurt -- 

En vandaag gebeuren zal -- opdat zij op hun beurt 

De stormklokken luiden in de nacht -- 

Nog voordat het onnoembare is volbracht! 

(...) 

Vader! Bid voor mij! 

Verrader van zijn eigen heer! 

Ik hoor hem komen! Wij zien elkaar nooit meer! 

Weg! Weg! Vaarwel! 

(...) 

Vaarwel! 

 



georg trakl – blauwbaard (fragment) 5 

SCENE EEN, VERSIE TWEE 

 

(Kamer in het slot. Het is nacht. Orgelspel verklinkt.) 

 

DE JONGEN (aan het raam) 

Moge God hem genadig zijn! De Mis is afgelopen -- 

Nu komen zij de kerk uit lopen! 

Moge God haar genadig zijn! 

(...) 

 (op zijn knieën) 

Moge God haar genadig zijn -- die bleke bruid! 

 (angstig) 

Luister, wat hoor ik zuchten, een geluid 

Dat uit de nacht opstijgt! -- Mijn Lieve Here! 

Wil de helse noden van deze zondaars keren! 

Niet nog eens kan ik het verdragen! 

(...) 

Door de boomkruinen hoor ik de lente jagen! 

Wees stil! Kijk toe en wacht! 

(...) 

 (als in extase) 

Zij allen 

Die na deze nacht de dag niet zagen 

Zijn nu daar beneden weer gewekt 

En zuchten in heur bloedbruiloftsnacht! 

Beroof mij van oog en oor! Geef mij de dood! 

De nacht is van waanzin vol -- en snood! 

Help! Luister naar het klagen! 

(...) 

 

 

 

 



georg trakl – blauwbaard (fragment) 6 

In mijn droom zag ik hen gaan, 

Als lichten die hun glans verloren, 

En kon het niet verstaan, 

Voelde hen nabij, een koort'sige gloed -- 

En moest schreeuwen en voor hen vluchten! 

Een boze droom die mij deze ziekte bracht. 

Nu kan ik alleen maar zuchten 

Iedere lange nacht 

En vergeten is -- waarom! 

(...) 

Mijn kinderdagen komen nooit weerom 

(...) 

Moge God haar genadig zijn! 

Hoe zij daar loopt -- als een licht dat zal verbleken 

Als in een verre droom -- Oh, voel je niet! 

Kijk ik haar aan, ik voel mijn koorts ontsteken --! 

Voor haar wil ik op mijn kniëen gaan. 

Wat heeft in mijn hart dit laaiend vuur gebracht 

Duizenden stemmen verleend aan deze nacht! 

(...) 

Laat me, laat me gaan. 

Hoe aasgieren hier opnieuw met hun vleugels slaan! 

Op de drempel gieten zij weer bloed -- 

Daar waar de bruid straks knielen moet 

Zie, kijk toe -- zie je het bloed niet vloeien? 

(...) 

Een paar flakkerende fakkels gloeien! 

(...) 

 

 

 

 

 



georg trakl – blauwbaard (fragment) 7 

Schaduwen wenken de bleke bruid 

Wat moet ik doen -- deze gruwel, ik schreeuw het uit! 

Keer om -- mijn maagd'lijk kind! Eén stap nog naar voren! 

Kom, geliefde vrouwen en laat je horen! 

Op de drempel van de dood! Bid voor mij! 

Op de drempel van de dood: laat mij sterven, niet jij. 

Maria, -- Maagd, o, bid voor mij! 

(...) 

 (valt op zijn knieën) 

Is het daarom, o mijn God 

dat het op deze duist're aarde weer lente wordt? 


