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‘t barre land

Ik heb goed gelunched, want ik heb twee zachtgekookte eieren gegeten en gebakken
aardappelen met bonen. Ik hou van bonen, alleen zijn ze droog. Ik hou niet van droge
bonen, want er zit geen leven in. Zwitserland is ziek, want het ligt helemaal in de
bergen. In Zwitserland zijn droge mensen, want er zit geen leven in. Ik heb een droog
dienstmeisje, want ze voelt niet. Ze denkt veel, want ze hebben haar ergens anders,
waar ze lang in dienst is geweest, uitgedroogd. Ik hou niet van Zurich, want het is een
droge stad en er zijn veel fabrieken. Ik hou niet van droge mensen en daarom hou ik
niet van zakenmensen. Ik huil en voel me erg verdrietig omdat alles om mij heen zo
leeg is. Ik wil niet dat er om mij gelachen wordt en daarom heb ik mij voorgenomen
niets meer te doen. Ik heb voor mijn hele leven wel genoeg van al die vrolijkheid. Ik
hou er niet van vrolijk te zijn, want ik weet dat vrolijkheid de dood is. Vrolijkheid is
de dood van de rede. Darwin geloofde dat de mensen afstammen van de apen. Hij
dacht dat hij een nieuwe theorie had ontdekt. Ik heb medelijden met Nietzsche. Ik
hou van hem. Hij zou mij hebben begrepen. Mensen die hun leven niet willen
veranderen, zijn geen mensen. Ze stammen af van de aap van Darwin. De natuur van
Darwin is bedacht. Ik hou niet van een bedachte natuur. Mijn natuur is levend, en
daarom heb ik ook geen hebbelijkheden. Ik beweeg me op een heel eenvoudige
manier. De bewegingen van een aap zijn gecompliceerd. Een aap is dom. Ik ben ook
dom, maar ik bezit rede. En ik denk dat de aap afstamt van de boom, en de mens van
God. God is geen aap. Darwin was een aap, maar hij had geen luizen. Ik hou van
Darwin, omdat hij schoon was. Hij schreef netjes. Ik hou ervan netjes te schrijven,
maar ik heb een slechte vulpen. Op de pen staat ideal , maar mijn vulpen is niet
ideaal. Ik hou van idealen, maar van idealen waarover men niet spreekt. Ik ben een
ideaal. Mijn vulpen is geen ideaal. Een ideaal is een volmaakt ding. Dit is een slechte
vulpen. Ik heb Stephens Writing-inkt. De inkt is aangelengd met water, want Stephen
wil rijk worden. Het kan hem niet schelen of de mensen prettig schrijven of niet.
Maar ik wil inkt zonder water, want ik hou van mensen. Hij houdt van geld. Hij
produceert voor de reclame een paar duizend flessen goede inkt, en als de mensen
het kopen, brengt hij miljoenen met water op de markt. Ik ken alle streken van de
inktfabrieken. Ik hou van handschrift, maar ik hou niet van handschrift zonder
gevoel. Ik weet dat als ik mijn handschrift laat zien aan iemand die de toekomst kan
lezen, hij zal zeggen dat dat van een heel ongewoon iemand is, omdat zijn handschrift
springt. Een mens is een schrijver. een schrijver is een journalist. Ik hou van
journalisten die van mensen houden. Journalisten die domme dingen schrijven zijn
geld. Geld is journalisten. Ik weet dat als ik dit publiceer iedereen zal zeggen dat ik
een slechte schrijver ben. Maar ik wil geen schrijver zijn. Ik wil een denker zijn. Ik
denk en ik schrijf. Ik ben geen schrijvertje maar een denker. Ik ben geen
Schopenhauer. Ik ben Nijinski. En ik werk met mijn handen en mijn voeten én mijn
hoofd. En met mijn ogen en mijn neus en mijn tong en mijn haren en mijn huid en
mijn maag en mijn darmen. Ik voel dat er iemand vanachter strak naar me kijkt. Ik
ben een kat. Ik wil dat de mensen een proef met me doen, en ze zullen zien dat ik
gelijk heb.Ik weet dat als men gedurende enkele weken naar mij zou luisteren, dat
heel goede resultaten zou geven. Ik denk weinig en daarom begrijp ik alles wat ik
voel. Begrijpen wil niet zeggen dat je alle woorden kent. Woorden zijn niet wat gezegd
wordt. Ik hou van de boer. Ik hou van de tsaar. Ik hou van iedereen. En ik hou van
gedrochten. Ik dans gebochelde en rechte mensen. Schoonheid is geen betrekkelijke
zaak. Ik hou van schoonheid, want ik voel haar, en daarom begrijp ik haar. Denkende
mensen schrijven domme dingen over schoonheid. Over schoonheid moet niet
gediscussieerd worden. Schoonheid moet niet bekritiseerd worden. Schoonheid is
geen kritiek. Kritiek is proberen slim te zijn. Ik probeer niet slim te zijn. Ik schitter.
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Ik schrijf met opzet slecht. Ik kan heel mooi schrijven, maar ik wil niet mooi
schrijven, want ik wil niet volmaakt zijn. Ik wil spelen, A! A! A! A! maar ik heb nog
weinig tijd. Ik wil niet dat u denkt dat ik zenuwachtig ben. Ik ben dat niet. Ik heb
vandaag heel zenuwachtig gespeeld. Ik doe opzettelijk alsof ik zenuwachtig ben,
omdat ik dan beter wordt begrepen. De mensen denken dat ik niet goed bij mijn hoofd
ben. Maar ik denk niet en daarom ben ik goed bij mijn hoofd. In het ballet
Sheherazade, waar ik een gewond dier moet uitbeelden, sta ik op mijn hoofd. Ik
beeldde dat dier goed uit en daarom begreep het publiek mij. Ik ken het publiek, want
ik heb het goed bestudeerd. Het weet heel weinig en daarom laat het zich makkelijk
verbazen. Ik weet wat nodig is om het publiek te verbazen en daarom ben ik
overtuigd van mijn succes.

Is het moeilijk om in de lucht te blijven terwijl u springt. Deze vraag wordt mij
telkens weer gesteld. En telkens geef ik hetzelfde antwoord: Nee nee. 't Is niet
moeilijk. Je gaat gewoon omhoog en pauzeert eventjes daarboven

Ik hou van succes. Ik hou van trots, maar niet van lof. Ik hou niet van wat ze over me
schrijven, want ik voel dat het allemaal lof is. Ik mijn ballet Tijl danstte ik slecht,
want het was te vroeg uit de oven gehaald en daarom was het nog rauw. Maar het
publiek hield van mijn rauwe ballet omdat het smakelijk was. Ik hield er niet van,
maar ik zei dat het goed was, want als ik had gezegd dat het niet goed was, zou
niemand naar het theater zijn gekomen. Ik had er een komisch ballet van gemaakt
omdat het oorlog was, want iedereen was de oorlog zat en daarom wilde iedereen
opgevrolijkt worden. Ik heb ze allemaal opgevrolijkt, de mensen. De mensen zijn
vrolijk, maar God is droevig. Ik ben droevig want ik ben bezorgd om mijn vrouw. Ik
weet niet wat ik moet. Ik weet dat iedereen zal zeggen dat mijn vrouw goed leeft. Ik
weet dat mijn vrouw goed leeft. Ik weet dat Stravinsky ook goed leeft. Ik leef ook goed
samen met mijn vrouw. Ik denk dat ik goed leef. Stravinsky weet niet wat het leven is
omdat hij niet van mij houdt. Hij bedenkt onderwerpen die geen doel hebben. Ik hou
niet van onderwerpen zonder doel. Ik heb hem vaak geprobeerd uit te leggen wat het
doel is, maar hij denkt dat ik een dom kind ben, en daarom spreekt hij met Diaghilev.
Stravinsky is een kind met een lange neus. Maar hij is geen jood. Zijn vader was een
Rus en zijn grootvader een Pool. Ik ben ook een Pool, maar zonder lange neus. Ik ken
alle streken van Stravinsky en Diaghilev.

Ik lig op mijn buik, als ik slaap, maar ik heb een kleine buik en daarom kan het. Ik
weet wat een buik is. Een buik heeft darmen, een maag, een lever en een blaas. En als
ik met een volle maag ga slapen sta ik ‘s ochtends lui op en heb geen enkele zin in het
leven.
Ik heb vandaag vlees gegeten en daarom komt bij mij het verlangen op naar een
prostitué. De mensen denken dat er vroeger geen industrie was, maar wel kalkoenen
en daarom denken historici dat zij goden zijn die veren hebben van staal. Staal is iets
noodzakelijks, maar veren van staal is verschrikkelijk. Een kalkoen met stalen veren
is verschrikkelijk. Een vliegtuig is een verschrikkelijk ding. Ik ben in een vliegtuig
geweest en toen heb ik gehuild. Ik weet niet precies waarom ik huilde, maar mijn
gevoel zei me dat vliegtuigen vogels vernietigen. Een vliegtuig is iets goeds en
daarom moet het niet misbruikt worden. Ik hou van vliegtuigen en daarom zal ik
daar vliegen waar geen vogels zijn. Ik hou van vogels. Ik wil ze niet bang maken. Een
bekende vliegenier vloog naar Zwitserland en hij vloog tegen een adelaar op. Een
adelaar is een grote vogel. Een adelaar houdt niet van vogels. Een adelaar is een
roofzuchtig iets, maar een adelaar hoeft niet gedood te worden. Ik ben geen
vogelverschrikker.
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De mensen houden mij voor een vogelverschrikker, want ik heb een keer een klein
kruisje omgedaan dat ik mooi vond. Ik deed het om, om aan de mensen te laten zien
dat ik van het katholieke geloof ben. De mensen maakten eruit op dat ik gek was.
Maar ik was niet gek. Ik droeg het kruisje omdat ik wilde dat de mensen aandacht
voor mij hadden. Maar mensen houden van rustige mensen. Ik ben geen rustig mens.
Ik hou van het leven. Lloyd George is een moordenaar, want hij heeft miljoenen
onschuldige mensen gedood. Ik ben iemand van het miljoen. Lloyd George zal
moordenaars sturen, en daarom wil ik graag dat iedereen op zijn hoede is voor hem.
Hij is een adelaar. Lloyd George is de roofvogel is de moordenaar van de rede. De rede
is het leven en niet de dood. Ik weet dat iedereen zal zeggen dat Nijinski gek
geworden is, maar dat kan me niets schelen. Iedereen zal het denken, maar ze zullen
me niet in het gekkenhuis zetten, want ik dans heel goed en ik geef geld aan iedereen
die erom vraagt. Ik hou van geld.. ik weet een manier om rijk te worden. Ik huur een
paard en beveel het paard mij gratis naar huis te brengen.
Ik hou niet van een theater met rechte coulissen. Ik hou van een rond theater. Ik zal
een rond theater bouwen.

Ik begreep dat ons hele leven een degeneratie was. Ik begreep dat als mensen
doorgaan zo te leven ze geen tenen zullen hebben. Ik heb geen laarzen, en daarom
heb ik ze niet nodig.

A!A!A!A!

Kunstenaars die kalm zijn worden niet begrepen. Een kunstenaar moet zenuwachtig
zijn. Mijn meisje zingt A! A! A! A! Ik begrijp niet precies wat ze bedoelt, maar ik voel
de diepere zin. Ze wil zeggen dat alles A! A! A! A! geen verschrikking is, maar
vrolijkheid.

Warme macaronie

Ik ben het vliegtuig vergeten dat tegen de adelaar opvloog. De adelaar moet niet
gedood worden en daarom moeten alle tsaren, keizers, koningen en andere op hen
gelijkende vogels niet gedood worden. Ik ben een roofvogel en daarom zal ik geen
andere roofvogel doden. Nu hebben ze mij geroepen voor het diner, maar ik heb
vierkant geweigerd, want ik wil niet alleen eten. Ik heb gezegd dat ik geen klein kind
ben en dat ze niet moesten proberen me te bepraten. Louise probeerde dat door
warme macaronie te zeggen. Ik weet dat Louise het met katten doet. Ik weet dat de
keukenmeid het met katten doet. Ik weet dat iedereen dit soort dingen doet. Ik weet
dat alle hondjes zijn verpest. Ik ken een Hongaarse familie waarvan de dochter het
met een gorilla deed. De gorilla beet haar op de plaats waar hij haar neukte. De aap
was kwaad omdat de vrouw hem niet begreep. De gorilla is een stom dier en de vrouw
probeerde hem te foppen. De aap, Darwin, de gorilla beet haar, en daarom stierf ze
onder helse  pijnen. Ik weet dat vrouwen vaak zoetigheid op smeren zodat de dieren
hen likken. Ik ken vrouwen die zich door dieren laten likken. Ik ken mensen die
likken.

Warme macaronie

Ik heb mijn vrouw gelikt. Ik huilde, maar ik likte.

Ik heb een keer een prijs gekregen omdat ik een goede leerling was geweest; het
Nieuwe Testament. Ik begreep niets van het Nieuwe Testament. Ik begon te lezen en
gaf het op. Ik vond er niets aan om het Nieuwe Testament te lezen, want ik begreep
het niet. Ik las Dostojevski. Ik verslond de idioot omdat ik voelde dat de idioot geen
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idioot was maar een goed mens. Nu begrijp ik Dostojevski's idioot, want nu denken ze
dat ik een idioot ben. Maar ik ben geen idioot want ik ben niet nerveus. Ik weet dat
nerveuze mensen vatbaar zijn voor krankzinnigheid en daarom was ik bang voor
krankzinnigheid. Maar ik ben niet krankzinnig en de idioot van Dostojevski is geen
idioot. Maar de mensen houden van zonderlingen en daarom zullen ze me met rust
laten en zeggen dat ik een clown ben. Ik ben bang van de mensen, want ze willen dat
ik vrolijke dingen dans. Ik ben niet bang voor een schurk. Ik ben bang voor een
revolver. En ik weet dat iedereen een revolver was tijdens de oorlog van de hele
wereld op de aarbol. Ik weet dat iedereen een schurk was.
Lloyd George is een vreselijke man. Diaghilev ook. Ik hou niet van vreselijke mannen.
Maar ze hoeven niet te lijden. Jezus heeft geleden. Jezus is niet de duivel. Ik ken het
verschil. Dostojevski heeft over het stokje met twee uiteinden geschreven. Tolstoj
had het over een boom die wortels en takken heeft. Een wortel is geen tak, en een tak
is geen wortel. Maar toch hou ik van de wortel, want hij is noodzakelijk. Ik hou van de
duivel, want hij is de keerzijde van Jezus. Hij is het overschot van het verleden.
Musea zijn het overschot van het verleden. Ik hou niet van musea, want ze hebben de
geur van een begraafplaats. Diaghilev is een begraafplaats en daarom is hij een
omgekeerde wandelstok. Dostojevski is geen wandelstok.

Warme Macaronie

Nee. Ik wil niet dansen als ik net heb gegeten en daarom zal ik nog niet beginnen. Ik
wil dansen wanneer ik het werkelijk wil, niet wanneer de mensen op mij aan het
wachten zijn, maar ik vind het niet prettig om de mensen op me te laten wachten,
daarom zal ik me verkleden. Ik trek nette kleren aan, want het publiek bestaat uit
nette mensen uit de stad. Ik wil geen ruzie en daarom zal ik precies doen wat me
gezegd is. Ik ga nu naar boven naar mijn kleedkamer, want ik heb veel kleren en duur
ondergoed. Ik ga dure kleren aantrekken zodat iedereen zal denken dat ik rijk ben. Ik
zal de mensen niet laten wachten en daarom ga ik nu naar boven.

Ik wil geen dramatisch einde, dus het laatste duet eindigt als volgt: de vrouw blijft
staan en de man loopt weg. Hij doet de deur open om weg te gaan en dan bedenkt hij
zich en draait zich om. Hij komt dan vijf keer de kamer binnen en gaat vijf keer weg.
Dat doet hij op vijf verschillende manieren, bijvoorbeeld als een soort ‘he-man’, of
door heel stom te doen. Ik vind dat dat nodig is. Ik relativeer. Want ik wil altijd
positief eindigen. Drama, daar hou ik niet zo van. Zo van; ‘ik zie het niet meer
zitten…’ ‘het wordt toch niets…’ ‘ ik zie geen toekomst meer…’ ‘ik wil dat alle
regeringen worden vernietigd…’

Ik wil dat alle regeringen worden vernietigd. Ik begrijp dat het onmogenlijk is om dit
onverwijld te doen, alles heeft zijn tijd nodig, maar ik hou niet van zweren. Ik wil ze
vernietigen. Een zweer is iets verschrikkelijks. Wanneer een zweer openbarst
veroorzaakt dat pijn. En na de pijn blijft er een gat achter waar bloed uit stroomt. Ik
wil geen bloed en daarom vraag ik dokter Frankel mij te helpen. Ik wil de dood van
mijn vrouw niet. Ik hou van haar. Ik wil dat de dokter de zweer opensnijdt. Ik wil niet
dat de zweer mijn vrouw pijn doet. Ik ben geen zweer. Ik ben geen Rus. Ik ben geen
Pool. Ik ben geen buitenlander. Ik ben geen kosmopoliet. Ik wilde het publiek wakker
schudden. Het publiek kwam om zich te vermaken. Het dacht dat ik dans om de
mensen te vermaken, en daarom danste ik vreselijke dingen. Ik hield van iedereen,
maar niemand hield van mij. Het publiek hield niet van mij, want ze wilden weggaan.
Ze dachten dat ik een vervelende kunstenaar was, maar toen ik vrolijke dingen
speelde begonnen ze te lachen. En ik begon te lachen, maar ik danste slecht, want ik
viel op de vloer toen dat niet moest. Ik liet het bloed op mijn been zien. Maar publiek
houdt niet van bloed. Bloed is oorlog. Ik hou niet van oorlog. Ik weet wie de oorlogen
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uitdenkt. Oorlogen komen voort uit commercie. Commercie is een vreselijk iets. Ik
hou niet van slechte gevoelens en daarom ga ik mijn vrouw kussen. Mijn vrouw huilt,
want ze denkt dat ik dan zal stoppen. Ik zal stoppen met schrijven als god het wil. Ik
heb God met een kleine letter geschreven, want ik heb gemerkt dat het God niets
uitmaakt met wat voor letter hij geschreven wordt. Mijn vrouw zucht, want ze denkt
dat ik over politiek schrijf. Ze wil kijken, maar ik laat haar niet kijken. Ik ga verder
over de oorlog. Ik ken een hele goede dokter, hij heet ... Ik ben zijn naam vergeten.
Dokter God is de dokter die ik vergeten was. Ik was hem vergeten , want ik dacht aan
een andere dokter. A! A! A! Mijn vrouw leest wat ik schrijf. Ze kijkt onder mijn arm
door. Ik schrijf omdat Gij schrijft. Ik houd op als Gij ophoudt. Ik weet hoe je de oorlog
kunt laten ophouden. Ik wil geen oorlogen. Ik wil geen moorden. Ik heb tegen mijn
vrouw gezegd dat ik degene die mijn schriften aanraakt, zal neerschieten. Ik wil iets
zeggen en kan het niet. Ik wil iets schrijven en kan het niet. Ik wil de waarheid
schrijven en daarom lieg ik. Het is allemaal waar wat ik zei, want zo is het. Als u me
niet gelooft, dan maar niet.

Ik wil met je wandelen. Jij wilt niet met wandelen. Jij denkt dat ik ziek ben, omdat
dokter Frankel je verteld heeft dat ik ziek ben. Ik wil in Rusland wonen. Jij wilt niet
in Rusland wonen. Ik wil in Hongarije wonen. Jij wilt niet in Hongarije wonen. Jij
weet niet wat je wilt, maar ik weet wat ik wil. Ik wil een huis bouwen. Jij wil niet in
een huis wonen. Jij denkt dat ik dom ben maar ik denk dat jij zot bent. Zot is iets
verschrikkelijks. Een domme is een lijk, maar ik ben geen lijk want ik hou van jou
van jou. Jij houdt niet van mij. Ik hou ik hou van jou. Ik kan niet schrijven want de
zitting is te hard. Ik zit graag op een harde stoel als ik schrijf. Ik weet dat Lloyd
George veel schrijft. Hij spreekt weinig, hij bedenkt alles op papier. Hij heeft ook veel
papier en daarom hoeft hij niet zuinig te zijn. Ik schrijf ook veel, maar ik vind het
zonde van het papier en daarom schrijf ik met kleine letters. Ik schrijf alleen met
grote letters als ik mijn ideeën wil benadrukken. Lloyd George schrijft alles met grote
letters. Hij is bang dat de mensen hem niet begrijpen. Lloyd George is bang omdat hij
zijn eigen fouten ziet. Ik weet van tevoren niet wat ik ga zeggen en daarom maak ik
fouten. Ik was jong en daarom maakte ik fouten. Ik hield niet van Diaghilev, maar ik
leefde met hem samen. Ik haatte Diaghilev vanaf het allereerste moment dat ik hem
ontmoette omdat ik zijn kracht kende. Ik hield niet van de kracht van Diaghilev,
omdat hij die misbruikte. Ik was arm. Ik verdiende vijfenzestig roebel in de maand. Ik
haatte hem, maar ik fopte hem. Ik zal de nar uithangen want dan begrijpen ze me
beter . Ik hou van de narren bij Shakespeare. De narren bij Shakespeare zijn grappig,
maar soms zijn de narren bij Shakespeare kwaad, en daarom zijn ze geen goden. Ik
ben kwaad, want ik spreek de waarheid. De waarheid is velerlei. Velerlei is velerlei.
Ik heb Diaghilev en zijn vriendjes een brief geschreven waarin ik mijn tanden heb
laten zien. Maar mijn tanden bijten niet. Ik ben een nar. God is een nar. Maar ik wil
huilen, maar ik wil niet huilen want dan denken de mensen dat ik doe alsof. Maar ik
kan niet huilen omdat mijn ziel zo'n pijn doet, dat ik bang ben van mezelf. Ik ben ziek
in mijn ziel. Ik ben ongeneeslijk ziek. Ik ben arm. Ik ben verschrikkelijk. Ik ben
verschrikkelijk arm. Ik ben geen aap. Een aap heeft fouten. Ik kan geen gedichten
meer schrijven, want ik herhaal mezelf. Ik ben een mens en niet God. En ik wil
dansen, ik wil gedichten schrijven, ik wil piano spelen, ik wil baletten maken. Ik wil
geen oorlog. Ik wil geen landsgrenzen. Ik ben de hele aarbol. Ik woon overal. Ik hou
van Frankrijk. Ik hou van Rusland. Ik hou van Engeland. Ik hou van Amerika. Ik hou
van Zwitserland. Ik hou van Spanje, ik hou van Italië, ik hou van Japan, ik hou van
Australië, Ik hou van China, ik hou van Afrika, ik hou van Transvaal. Ik ben een
mens. Ik ben een mens. En ik hou van mensen en daarom wil ik ze niet van streek
maken. Dus zal ik heel weinig eten. Want ik wil mager worden. Want mijn vrouw
voelt mij niet aan.
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Ik hou van open eindes. In wezen ben ik een optimist. Ik heb ook geen behoefte aan
drama, waarmee je nogal succesvol kan zijn. Dat is vreselijk, een dramatisch einde.
Ik hou het altijd open. Ik probeer dus die jongen , die man steeds opnieuw te laten
beginnen, zodat het open blijft, zodat het spannend blijft. Omdat ik denk dat alles
doorgaat.

De aap stamt af van de aap, en de aap van god. God stamt af van god, en god van god.
Ik voel het goed, want ik begrijp alles. Het is de mensen onmogelijk god te begrijpen.
God begrijpt god. De mens is god en begrijpt god daarom. Ik ben god. Ik ben een mens.
Ik ben goed, en geen beest. Ik ben een dier met verstand. Ik heb vlees. Ik ben vlees. Ik
stam niet af van het vlees. Het vlees stamt af van god. Ik ben god. Ik hou van dieren
en daarom vind ik het zielig om vlees te eten, want ik weet dat als ik vlees eet er nog
een dier geslacht moet worden. Vlees is iets verschrikkelijks. Ik weet dat kinderen
die vlees eten masturberen. Ik weet dat meisjes en jongens masturberen. Diaghilev
zag dat ik een saaie man was en liet me daarom alleen. Als ik alleen was
masturbeerde ik en zat ik achter de meisjes aan. Ik vond meisjes leuk. Maar ik ben
een slecht mens en ik hou van niemand. Ik wens iedereen kwaad toe en mezelf goed.
Ik ben een egoïst. Ik ben een roofdier. Ik ga me bezig houden met masturbatie en
spiritisme. Ik zal iedereen opeten die in mijn handen valt. Ik kan niet rustig zijn. Ik
zal kwaad doen. Ik deug niet. Ik ben kwaadaardiger dan wie dan ook. Ik kan kwaad
zijn. Ik ben kwaad maar op een andere manier dan andere mensen. Ik ben kwaad op
God. Ik ga morgen niet wandelen. Ik blijf thuis. Ik ga wijn en bier drinken. Ik ga vlees
eten. Ik ga lachen. Ik zal dwaas zijn. Ik hou van lachen wanneer God het wil. Ik weet
dat iedereen zal zeggen: 'Waarom praat Nijinski altijd over God? Hij is gek geworden.
Wij weten dat hij een balletdanser is en verder niets.' Ik weet dat de mensen zullen
zeggen: 'Waar heeft Nijinski het over? Hij zegt steeds dat God hem opdraagt het een
of het ander te doen, maar zelf doet hij niks.' Ik weet dat ze me zullen dwingen weg te
gaan, maar ik ben niet bang. Ik ben nergens bang voor. Ik ben bang voor de dood van
de rede. Ik heb een lam een varken zien doden. Ik ben weggegaan want ik kon er niet
tegen. Ik beklom een berg en kon niet ademen. Ik nam een berg waar geen mensen
waren want ik was bang om uitgelachen te worden. Want de mensen begrijpen elkaar
niet. Ik begrijp de mensen. Ik wil hen redden. Maar ik weet dat de mensen niet van
reddingen houden en daarom zal ik mij niet opdringen. Opdringen brengt geen
redding. 'Kom hier, kom hier.' Ik weet wat dat getwinkel is. Ik weet wat het leven is.
Ik ben moe omdat ik heb geslapen. Ik heb geslapen, geslapen, geslapen, geslapen.
Maar ik wil nu schrijven. Ik schrijf, schrijf, schrijf. Ik wil, wil. Ik wil nog een beetje in
rijm schrijven maar mijn gedachten zijn ergens anders mee bezig. Waarom kan men
niet spreken in rijm als men kan spreken in rijm. Ik ben rijm rijm rij. Ik wil rij op rij.
Jij op rij en ik op rij. Wij zijn rij jij rij wij rij. Jij bent god en ik ben hij.

Ik wil zeggen zeggen dat jij wilt slapen slapen.
Ik wil jou zeggen
Dat men niet kan, niet kan, niet kan.
Ik niet kan niet kan.
Ik wil niet slapen maar schijten.
Ik wil dat je ging.
Ik wil dat je ging.
Je ging en je ging.
Wij gingen jij ging.
Jij wilt daar niet wandelen.
Ik wil daar niet wandelen.
Goelja goelja goelja lja.
Ik wil zeggen dat slapen.
Maar jij wilt niet slapen met mij.
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Ik met jou en jij met mij.
Wij zijn gij en jij in mij.
Ik wil jou jou.
Jij wilt mij.
Ik ben hij en jij in mij.
Ik wil je zeggen,
Dat jij wilt slapen slapen slapen.
Ik wil niet wil niet slapen.
Ik zal met jou gaan schijten.
Jij bent schijt en ik ben geen schijt.
Ik heb geen spijt.
Schijt schijt schijt schijt schijt schijt schijt.

Ik wil zeggen dat slapen.
Ik wil zeggen dat schijten.
Ik wil zeggen dat ik schijt.
Ik schijt schijt schijt.
Ik schijt dat ik schijt
Jij wilt wilt slapen
Ik wil even slapen
Jij slaapt niet wat ik wil
Ik wil dat jij niet slaapt

Slaapt slaapt slaapt slaapt slaapt slaapt slaapt
Ik slaap niet en jij slaapt
Ik wil niet dat jij slaapt
Ik slaap niet als jij slaapt
Ik slaap niet als jij slaapt
Ik wens je alle goeds
Jij wenst mij mij geen kwaad
Ik wens je alle goeds goeds
Jij wilt niet altijd slapen
Maar ik wil je zeggen
Ik wil zeggen tot jou
Dat je slaapt slaapt slaapt slaapt slaapt.

Ik reis over de hele wereld. Overal waar ik kom, word ik met gejuich ontvangen.
Iedereen draagt mij op handen. De Japanners, de Engelsen, de Fransen ...

Het maakt mij niet uit waar ik woon. Ik zal mijn hele leven reizen, als God dat wil.

Ik heb geen bezwaren tegen een dramatisch einde, maar ik heb wel buitengewoon
veel bezwaar tegen dat lijden op het einde. Ik vind dat altijd de weg van de minste
weerstand. Ik heb het gevoel dat je dan te gemakkelijk succes haalt. Ik vind dat de
vorm dat moet beslissen en niet de anekdote. Ik zie ook zo vaak dat mensen zo de
coulissen in gaan. Ik begrijp dat nooit. Ik zie dan altijd coulissen.

Ik heb Jezus getekend zonder snor en met lang haar. Hij lijkt op mij, alleen heeft hij
een rustige blik, terwijl mijn blik altijd in beweging is. Ik ben iemand die altijd in
beweging is, iemand die niet kan stilzitten. Ik heb andere gewoontes dan Jezus. Hij
hield ervan te zitten. Ik hou f ervan te dansen. Maar mijn vrouw stoort me.
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Aan het einde blijft de jongen liggen en zij blijft staan. Dan is de muziek afgelopen en
haalt zij de speld uit haar haar. Ze schudt het hoofd en dan valt dat haar en daarmee
is het afgelopen.

Mijn vrouw maakt zich zorgen. Ik niet. Ik maak me geen zorgen. Ik laat haar maar
alleen, want zij is bang voor me. Ze begrijpt mij niet. Ze denkt dat ik moe ben. Maar ik
ben niet moe. Mijn spieren zijn moe, maar ik ben niet moe. Ik heb hun beloofd te
dansen, dat wil zeggen die aristocraten, maar ik ga niet voor hen dansen, want ze
denken dat ze alles kunnen hebben.

----------
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