
Laster

De wereld is wel mooi, nu
ik er niets meer mee te maken heb
Ik neem nog geen afscheid
en kijk nog wat rond
met andere ogen, wijzer misschien
x

zelfs de kiekendief
x
x
x
x
x

Als kinderen speelden we samen
Ik ben met hen getrouwd
Ze ijverden om de leukste zijn
voor mij, XXX
maar hun oom wilde mij
voor zijn zoon

De vertelster kijkt naar buiten
vanuit een open raam in een toren van de Toren

Ze is gekleed in een fluoriserend groene jurk
en speelt met een gordijn
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Het is een familiebedrijf
dan heb je gauw problemen
met verwachtingen en afgunst
x
x
x

Het gevaar is geweken
ik zal niet mee hoeven doen
dus ik heb alle tijd
om te denken, mogelijkheden
te verzinnen, de juiste woorden
om haar te krijgen

Ik ken haar al zolang
ze was bij ons kind aan huis
en ze is prachtig, de mooiste
weduwe van het land
haar wil ik wel
troostend in de armen nemen

Maar ze vertrouwt me niet
ze aarzelt om zich te geven
aan de sterkere, aan mij
ze denkt dat ik de moordenaar ben
x
x

Ach, dat heethoofd, die stoker
die chef dacht te kunnen worden
tegen alle afspraken in
het was een ongeluk
hij viel over zijn eigen benen
toen hij van ons wegrende

Nu is zij weer vrij, voor mij
ja, dat komt me goed uit
maar mijn broer beraamde het
om hem op te wachten
en te herinneren aan de deal
met zijn vader, ach mijn broer
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Hij wil gewoon de baas blijven
hij is echt niet de beste
zelf zou ik het beter doen
maar hij is knap, en lang
dat scheelt wel 15 centimeter
x

Maar hij is niet verfijnd
niet handig in zijn baan
het spel van de macht
je hebt nu eenmaal meer aan taktiek
dan aan dwang, maar mijn Grote Broer
heeft daar het geduld niet voor

Hij ligt vaak op bed, bang
maar wat valt er te vrezen?
Hij is de chef, hij hoeft geen acht te slaan
op geruchten, laat maar komen wat er komt
als je maar de juiste keuzes maakt
die niemand je verwijten kan

Nu heeft hij de oude
in huis genomen, opgesloten
in vriendschap, een ongeluk
ligt dan gauw op de loer
Leef je nog als je niemand ziet?
Niemand ziet hém meer, dat weet ik wel

Laatst schold ze me uit
voor giftige pad, maar ze is een vrouw
ze denkt dat ze beter is
dan mannen, moordenaars
dus ze stak mijn zwaard niet in mijn borst
toen ik die voor haar ontblootte

In de stille hoop dat ik spijt had
en misschien geen vijand was
wat nu eenmaal de waarheid is
die ik haar dan ook zal tonen
gebood ze me om haar man te begraven
en hooghartig draaide ze zich om
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Nu hij zwak is, komt het personeel
bij hem slijmen en klagen
over mij, mijn zogenaamde hardheid
maar ze zijn zelf hard en liefdeloos
om hem te bezwaren met zorgen
om zijn broers, om Gregor en mij

Ach, de arme Gregor, uit de gratie
terwijl hij Grote Broer juist heeft geholpen
om zich te nestelen in zijn hoge stoel
maar de afgunst van de hoofden
die zich graag koesteren in de zon
duwde hem het kantoor uit

Dat komt me ook wel goed uit
al is het wel jammer, dat mijn broers
de enigen zijn die mij kennen
en weten hoe verstandig en mild ik ben
die daarom nooit met mij strijden
om status of voor hun veiligheid

Als je steelt, moet je de eerste zijn
die begint te roepen: houd de dief!
Er zijn altijd wel tegenstanders
om verdacht te maken
met een achteloos terzijde
iets dat je hoorde uit hun eigen mond

Maar je spreekt die woorden tegen
je treurt over de mensen, je zucht
dat ze nobel zouden moeten zijn
dat jijzelf alleen de vrede wilt dienen
en aan iedereen een deel gunt
voor een menswaardig leven

Het is de kunst om zo te struikelen
dat een concurrent je komt helpen
en meegaand in jouw val
door een onopvallende duw
te pletter slaat, waarna je jammert
om zijn onverdiende einde
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Luister niet naar je geweten
het maakt je laf en ziek
op den duur, het stopt de energie
die je nodig hebt, niets wil meer
stromen in je lichaam
levend ben je al dood

Ach, de vermoorde onschuld!
Wie wil dat zijn? Ik speel het liever
dan anderen hun gang te laten gaan
de wereld is geen rechtbank
met engelen die alles weten
wat meegewogen moet worden

Als kinderen speelden we samen
ik ben met hen getrouwd
ze wilden voor mij de leukste zijn
maar hun oom wilde mij
voor zijn zoon
x

hij was de jongste, de beste
x
x
x
x
x

x
x
kwam de directrice jammeren

De vertelster trekt de paarse jurk uit en laat hem vallen
Onder de paarse jurk draagt ze een gele jurk

De vertelster gaat de trap af
en komt op het dak onder de toren

Ze trekt haar rode jurk uit en gooit hem naar beneden
Onder de rode jurk draagt ze een paarse jurk
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niet om getroost te worden
dat zou onmogelijk zijn
op de dag dat je man overlijdt

Haar broer bleef nuchter
en dacht aan de oudste van 12
bestemd om later de chef te zijn
x
x
x

Ze spartelen nog steeds tegen
de spoken van de verliezers
die niet verder wilden kijken
dan hun eigen genoegens
niet verder dan de weldaad
van holle voorkomendheid

voor hun positie, hun meeliften
met wie de baas durft te zijn
en als het dan anders loopt
zitten te wrokken en verwensen
alsof ze er iets aan hebben
achteraf alles beter te weten

Nee, ze hebben alleen de bittere hoop

De vertelster trekt haar huid uit
en laat die wegvliegen in de lucht

Ze is nu een skelet

De vertelster springt van kanteel op kanteel
Ze trekt de gele jurk uit en gooit ook die naar beneden

Onder de gele jurk draagt ze een witte jurk

De vertelster trekt de witte jurk uit
en schrijft op haar huid

156

162

168

174



Laster

dat het ons slecht zal vergaan
alsof zij vrienden waren
die wij verraden hebben
maar het is slechts egotripperij
dat ze menen goed te zijn

Alles draaien ze om
wat goed was voor hen heet goed
te zijn voor het land, wat slecht is
voor Rik, heet het beste te zijn
voor iedereen die ze wijsmaken
dat ons vertrek een nieuw begin zal zijn

terwijl zij zullen blijven
en alles zullen bederven
omdat ze nu eenmaal zo zijn
omdat Rik hen niet verbannen
opgesloten of uitgeroeid heeft
omdat hij niet zo is

Daarom is het zo gemakkelijk
om hem achteraf zwart te maken
en zo zelf wit te lijken
Het is een oud gezegde
Wie Het Laatst Lacht, Lacht Het Best
maar wat voor lachen is dat dan?

Een lach zonder vreugde!
een lach die niet wordt gedeeld!
De werknemers halen schouders erover op:
ze doen maar, De Directeuren!
wat hebben wij eraan!
het gaat nooit om ons!

Ondankbaarheid is des werelds loon
vergeten zijn Rik's goede daden
zijn oprechte bekommernis
om hun leven, hun noden
zijn gulheid om hen te helpen
Nee, vergeten is het niet

ze durven niet, dat is het
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ze schikken zich liever
dan dat ze hun mond opendoen
en op het spel zetten wat ze hebben
Voor de idealen die ze hebben
willen ze hun leven niet geven

zoals hij, hij kon niet anders
zijn geweten liet dat niet toe
hij moest een voorbeeld stellen
al was het maar voor zichzelf
x
x

Als de nieuwe chef zich laat prijzen
om de verlossing die hij heeft gebracht
en dat op laat tekenen
door geschiedschrijvers en aanstormende
theatermakers – hoe smeuïger, hoe beter –
dan zal iedereen ervan smullen

al heeft hij het maar van horen zeggen
want een goed verhaal kan niet stuk
De stafleden zijn het ergste
ze doen hun werk maar half
Voor de rest bespieden ze
de chef en elkaar, om mee te waaien
als de wind draait, ze letten op
hun eigen carrière, ze zijn niet loyaal
aan het bedrijf, laat staan aan de baas

Hoe kun je dan iets bereiken
hoe kan je dan als bedrijf doen
waarvoor je bent opgericht?
Hoe maak je dan een betere wereld
voor je kinderen, die onschuldigen
die niet weten wat er mis is
met hun vaders en moeders?

Laat ik maar zwijgen
niemand wil luisteren, niemand
die durft, die zijn mening geeft
en anderen uitdaagt om mee te doen
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en samen een vuist te maken
tegen ongelijkheid en uitbuiting

De nieuwe chef deelt cadeautjes uit
Rik heeft dat ook gedaan, het wordt verwacht
het kan blijkbaar niet anders
maar toch, het deugt niet

Iedereen is wel blij, maar wil niet weten
dat hij niet gewaardeerd wordt
maar gekocht, desnoods met eer
een XXXXXX titel
of een blinkend stuk blik op de fiere borst
Je hoort en ziet hoe goedkoop is

Eerlijk zullen we alles delen
elke generatie kent die leus
maar gelooft er niet in
want het lukt niet
om het echt te regelen
terwijl het toch heeft bestaan

toen Rik de baas was
Alle kinderen gingen naar school
de handel floreerde, de welvaart
steeg ten bate van iedereen
er was geen oorlog, geen doden
met nabestaanden die verarmden

Mensen zijn zo onverschillig
om elkaar, alleen om hun naasten geven ze
maar Rik zorgde voor hen allemaal
hij was een vader voor hen
ze waren zijn kinderen, en ja
kinderen beseffen te laat
dat ze dankbaar hadden moeten
en hadden kunnen zijn

Zo is het leven, ik weet het
ik berust erin, al zit het me dwars
dat zijn goed naam, de goede naam
die niets waard is bij opportunisten
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maar bij wijze mensen een edelsteen is
die tot ver in de toekomst schittert

die naam, zijn naam, wat hij waard was
wordt bezoedeld, ik kan me slechts troosten
met de feiten, dat alles niet voor niets
geweest is, dat er vooruitgang is geboekt
dat de kinderen vrijer zullen zijn
als ouders, burgers en werknemers

omdat ze zich hebben kunnen ontplooien
dankzij alle leraren en kunstenaars
die hij hun gang heeft laten gaan
door hen een royaal loon te geven
vertrouwend op hun goedheid en hun verstand
dat ze jonge zielen niet willen bederven

Wat zou ik roepen "Een paard!
Een paard! Mijn rijk voor een paard!"
Het bedrijf sterft niet, het bestaat al lang
in de mensen die er werken
niet in de bestuurskamers
x

x
maar de laster is gemeen, onverdiend
Iedereen zou moeten toegeven
dat laster alleen maar zwakte is
om de werknemers te verzoenen
met de terugkeer van een oud regiem

De mensen zijn het moe
om te horen dat de vrede weer is aangebroken
een nieuw begin hebben ze al
vaker meegemaakt, ze zouden wel willen:
een nieuw begin, zonder valse woorden
zonder chef en stafleden, gewoon

samen!
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