NARCISSUS 2.0
hedendaagse versie van de mythe van Narcissus en de nimf Echo
Muziektheatervoorstelling
Tekst: Barbara Vandendriessche en Herman van de Wijdeven
(een jongeman, verward, in de grootstad)
jongen:
de stad trekt voorbij
aan mijn blik
de omgewoelde stad
ik sta
in het oog
van de storm
alles rond mij
tolt
en tuimelt
tornado
de nacht barst uiteen
van licht en lawaai
zeer aan mijn vel
aan mijn oren mijn ogen
te veel
te luid
te fel
te schril
te schel
ik kan alleen
meeplonzen in de stroom
mee of verdrinken
de straten stromen
de trottoirs stromen
de stegen stromen
alles overspoeld
alle bestaan overspoeld
denken en
willen en

voelen
overspoeld
zodat bewegen
denken wordt
buiten dit bewegen
geen denken meer en
geen willen en
geen voelen
ik kan alleen mee
in de steeds dichter wordende
stroom
van lichamen
en voertuigen
waarmee de straten vollopen
verstroppen
het is koud
Echo:
koud
koud
koud
(flash back)
‘like your profile
are you real?
are you serious
or just fooling around?’
neonplassen
opspattend water
kijk, in dat etalageraam
dat ben jij
kijk, in die waterplas
dat ben jij, kijk!
WAAR BEN IK?

(flash back)
‘like your profile
are you serious
or just fooling around?’
auto’s met veel te groot hart
dat bonkt
boomboxt pompt stompt in de maag
in het hoofd steeds meer mensen paraplu’s
neon vuiligheid bierblikjes peuken stank
pis kots uitlaatgassen volk volk veel te veel volk
getoeter rood licht groen licht oranje licht
ga sta stil of twijfel
HOE BEN IK HIER GERAAKT?
(flash back)
‘Are you serious
or just fooling around?’
bussen trams gebrul van moto’s
mensen stappend versnellend vertragend
kerend wijkend zwenkend draaiend rennend
struikelend ik vallend ik kop in kas blik naar de grond
hondenkak dealers hoeren cou cou mon chou
blinkende botten kouwelijke kousen
”viens ici mon chéri
Echo:
chéri
chéri
chéri”
HOE BEN IK HIER GERAAKT?
”coucou mon chou
viens ici mon chérie”

(flash back)
hij pakt het mes
geen oude vieze vent
een jongen
zo oud als ik
noemt zichzelf A
dank voor je cadeau, N 2.0
ik schrok wel
had iets anders verwacht
iemand verwacht
jou verwacht, mooie N
daarom mijn adres
maar ik begrijp de hint
message received
kijk maar
ik heb het begrepen
kijk je?
ben je aan het kijken?
kijk je naar mij?
kijk je N?
kijk je?
kijk
I love you
lispelen zijn lippen
en ze proberen
met moeite
een kus
laat mij gerust
blijf ver genoeg
bij mij vandaan
laat mij
laat mij zijn
mij zijn
mij zijn
mij zijn
raak mij niet aan
dit is aandringen
indringen

een inbreuk
een overtreding
ik ben
privaat eigendom
niet te betreden
ook niet op eigen risico
kijk naar mijn ogen
ze zeggen alles
wat is hij mooi
is hij niet prachtig?
om op te eten
die ogen
die oogjes
zo blauw
zo lief
looking for someone to love
and looking in your blue eyes
makes me wanna love you
love you
N 2.0
What does your name mean?
keep out
verboden toegang
wetboek van strafrecht
artikel zus en zo
geef mij iets
en ik maak het kapot
leen me je auto en ik kras er een schreef op
geef me je pint en ik pis er in
laat mij in je huis en ik steek het in brand
laat mij in je hart en ik breek het voorgoed
toon mij je ziel en ik geef er een stamp op
wil je chatten?
wil je cammen?
status: niet storen
status: fuck off!

wees mijn vriend
en ik maak je kapot
dat kan ik dat doe ik
ik ben anders
een wreker
een kraker
een wrakende engel
pling
het is A
hij stalkt mij
al weken
dag N
ik wil je zien
you look like an angel
ga weg
laat mij gerust
status: niet beschikbaar
status: crepeer
18 jaar oud
ik heb mij verschanst
op het wereld wijde web
ik zit verscholen
tussen bomen
en struiken
van een wereldwijd woud
hier kent niemand mij
als ik mij niet laat kennen
hier ziet niemand mij
als ik mij niet laat zien
hier hoort niemand mij
ik ben zo stil als mijn muis
dit is mijn bastion
mijn burcht
hier ben ik veilig
hier raakt niemand mij aan
hier raakt niemand mij
hier raakt mij niets
mijn schild
mijn schil

wwwdotfuckoffdotcom
hier doe ik dood
met een vingertip
verwijder
defriend
delete
verdelg
hoe durf je?
hoe waag je het
van mij te houden
alleen om mijn looks?
niet om wie ik ben
om wie ik werkelijk ben
ik zou jou willen zijn
zeggen ze
ik zou wel een keer
jou willen zijn
zeggen ze
één dag
voor altijd
jou willen zijn
mooi willen zijn
zeggen ze
ze moesten eens weten
ze zouden eens moeten weten
als ik jou was
was alles eenvoudig
lachte het leven mij toe
ging alles vanzelf
een leien dakje
alle dagen een feest
ik ging tekeer
als een beest
zeggen ze
zonder spijt
zonder wroeging
mensen alles aandoen
waar ze zelf om vroegen
je moest eens weten

denk ik dan
je zou eens moeten weten
mijn binnenkant
is zwart
mijn binnenin
dat niemand ziet
ik heb gedachten
die mij doen daveren
ik zie dingen
die mij vervuilen
die mij vergeven
van gruwel en grauw
ik heb dromen
zo donker
zo diep
zo diepdonkerzwart
ze maken mij bang
doodsbang
ik vraag me af
van waar ze komen
wat ze mij tonen
mijn dromen
ze jagen
mij de dood op het lijf
cou cou mon chou
viens ici mon chéri
chérichérichéri
wie is zij?
waarom volgt ze mij?
als een schaduw?
en waarom wijst ze?
kijk daar
in dat etalageraam
dat ben jij
kijk daar
in de ruit van die tram
dat ben jij
ik wil het niet zien

ik wil mij niet zien
zien
zien
zien
iedereen kijkt naar mij
iedereen wijst naar mij
iedereen wijst mij aan
moordenaar
massacreur
meurtrier
assassin
boucher
(black out)
droom 1
ik droom een bos
ik ruik natte varens
ik ruik dode bladeren
ik ruik mos
ik ruik beesten
konijnen
everzwijn
hert
ik ruik angst ik geniet
geweer op mijn schouder
het hout van de kolf
warm tegen mijn wang
het staal koud
in mijn nek
het woud leeft
bladeren strelen
takken slaan
stammen kreunen
mos zucht
de aarde ademt
en dan ineens
daar
recht voor mij

tussen de struiken
een meisje
wonderschoon
een engel
een nimf
sierlijk en sterk
ze trappelt en blaast
spieren spannen onder haar vel
ze lacht
recht in de kijker
van mijn vizier
mijn vinger spant
rond de trekker
mijn arm trilt
mijn adem stokt
zweet in mijn ogen
alsjeblieft ga weg
denk ik
in godsnaam ga weg
mijn geweer wordt zwaar
de loop zakt
weg
weg van mij
”van mij
van mij van mij”
weg van
hier
hier
hier
hier
ze kijkt me aan
haar ogen honger
ik draai me om
zet het op een lopen
ze komt me achterna
een lenig dier
behendig zwenkend
tussen de bomen
laat me
ik wil niet

laat me
ik kan niet
ik kan niet
van jouw zijn
nu niet
en nooit niet
van jouw zijn
jouw zijn
jouw zijn
jouw zijn
jouw zijn
wat is dit?
wat doe ik?
ik ben de jager
ik niet de prooi
ik schiet
ik doe dood
ik sla
ik slacht
ik word niet geslagen
ik
blijf staan
draai me om
grijp haar keel vast
laat mij gerust
ik knijp
knijp langer
en lang
en nog
ze hapt
ze spartelt
haar lijf verslapt
jouw zijn
jouw zijn
zeggen haar ogen
en dan ineens
verdwijnt ze
lost op
als een geest
vervaagt ze

vervliegt
is ze weg
alleen haar stem
blijft over
botsend en kaatsend
tussen de bomen
jouw zijn
jouw zijn
ik ram vuisten in mijn oren
maar het helpt niet
ze echoot luidkeels
in mijn kop
jouw zijn
jouw zijn
jouw zijn
jouw zijn
laat mij
laat mij laat mij laat mij laat mij
laat mij zijn
mij zijn mij zijn mij zijn mij zijn

(flash back)
pling
accept video call?
het is A
ik lig aan je voeten
ik aanbid je
please N
heb mij lief
je bent zo mooi
ik ga kapot
als ik jou niet leer kennen
mooie jongen
ik wil
en moet
en zal je zien
ik ga dood
ik wil je voelen

ik doe alles
voor jou
doe ik alles
ik ben je slaaf
je voetveeg
je vod
status: fuck off
status: krijg de tering
status: crepeer
status: creveer
status: sterf
ik pak een mes
een groot mes
een keukenmes
stop het in een zak
van doorzichtig plastiek
dan in een bruine envelop
voor A
gelukkige verjaardag
groetjes
N 2.0
nachtwinkels café’s met tv voetbal
reclame shampoo pampers vrolijke mensen
tandpastatanden de kleur van geluk
café’s vol doorzopen mannen
whisky cola in de hand
vale vrouwen rond hun hals
teveel rouge veel teveel vel teveel
veel
veel
veel
een nachtwaker in neonlicht leest zijn krant
in slow motion in een portaal een zwerver
ligt strijk op karton warmt zich aan plastiek
aan een fles aan een andere man
man
man
man

droom 2
ik droom
ik droom een man
hij is groot
en sterk
een gebieder
een god
een vader van de zee
brede bast
een baard als kreupelhout
handen als hamers
ogen die smeulen
onder barstige borstels
een wreedaard
een monster
een schuimbekkend beest
ken ik die man?
dan droom ik haar
amper een vrouw
een meisje nog
breekbaar
en klein
dunwitte haren
angstig gezicht
haar borsten bloot
haar kleren aan rafels
het monster briest
en blaft
hij wil haar verdrinken
in de donkere rivier
doen stikken
in groen kolkend water
het meisje klauwt
ze krabt en ze knijpt
maar hij voelt niets
hij grijpt haar keel
hij duwt haar onder

tegen een rots
(ik krijg geen adem)
ken ik dat meisje?
hij slaat haar
hij breekt haar
tot haar tere botten
kraken
hij is op haar
met al zijn zwaarte
in haar
met heel zijn woede
zij schreeuwt
ze scheurt
(ik stik)
ze glijdt van de rots
en zo goed als meteen
is haar buik aan het zwellen
zomaar ineens
en hij zwelt en hij zwelt
hij gaat barsten
ze roept ze kermt
ze krijt ze krijst
dan zwemt haar kind
al tussen haar benen
een donkere wolk
in het groene water
Ik ben dat kind
hij zal leven
brult het monster
de man
god
de gebieder
hij zal leven
als hij zichzelf
maar nooit leert kennen
niet zal herkennen
zich niet zal zien in het groenige water
zichzelf niet zal zien

het meisje verdrinkt
ze hapt ze stikt
ze grijpt naar haar kind
ze klauwt
het ontglipt
aan haar vingers
de baby botst tegen stenen
valt naar beneden
valt van de rots
valt
in de diepte
en valt
en valt verder
en verder
ik val
ik val
ik ben die baby
ik ben dat kind
mijn dromen
ze jagen me de dood op het lijf
jou willen zijn
jou willen zijn
(ik ben binnen
ergens binnen
HOE BEN IK HIER GERAAKT?)
de warmte
doet me tollen
hoofden draaien
ogen klieven
kleden mij uit
lippen kwijlen
ik wil
geen gezichten meer
niet worden gezien
ik wil verdwijnen
in een menigte
loze lijven
een massa

redeloos vlees
sportschoolarmen
laten mij door
nauwe gang
vestiaire
naakte schouders
puilende borsten
brutale billen
ik hou mijn jas aan
loop door
een deur gaat open
(de muziek is
oorverdovend)
lawaai
(als een stolp
over mij heen)
drukt op mijn borst
snijdt mij de adem af
omklemt mijn hart
honderdtwintig
beats per minute
beuken
mijn oren
beurs
mijn hoofd
mijn maag
mijn hele binnenin
mijn brein zegt
weg
mijn lijf loopt door
ik stort mij in het kluwen
van armen en ruggen
duwen stompen
geschreeuw in mijn oor
hand in mijn kruis
iemand neemt mijn foto
zonder vragen drukt af flits fuck
merde fuck off
vlekken voor mijn ogen
overal spiegels

ben ik dat?
dat verwilderde wezen?
die bloeddorstige blik?
die schonkige schouders?
die hoge rug?
I’m king
I'm pissed
I'm the pissed off king
of the world wide web
een toetsenbord
een scherm
een spel
het is allemaal
gewoon
een belachelijk spel
schoonheid is een getal
éénkommazeséénacht
geen geval van smaak
éénkommazeséénacht
geval van mathematica
éénkommazeséénacht
gulden snede
gouden gezicht
mijn wezen
één staat tot éénkommazeséénacht
de camera houdt van mij
het masker van de gulden snede
het past mij
het zit mij gegoten
naadloos
het past mij beter
dan Nefertiti
dan Cleopatra
dan Aphrodite
ik ik ik ik ik ik ik
dorst
plotseling

ondraaglijke dorst
ik zoek de bar
ik zwalk
ik wankel
door het gedrang
de meute wordt bos
lijven zijn struiken
of deinende bomen
geen mensen
maar golvende varens
waar ik doorheen waad
dan ineens
daar
recht voor mij
in het struweel
een meisje
wonderschoon
ze kijkt me aan
haar ogen honger
ik ken die blik
alsjeblieft ga weg
denk ik
in godsnaam ga weg
ik draai me om
ik wil naar buiten
ze komt me achterna
een lenig dier
behendig zwenkend
tussen het volk
ze haalt me in
tikt op mijn schouder
ik draai me om
ik hou van je
zegt ze
en ik
hoe kan dat nu?
nu
je kent me niet
niet

ik wil gaan
gaan
laat mij
laat mij laat mij
laat mij zijn
mij zijn mij zijn mij zijn
ik baan me een weg
over de dansvloer
een duw een stomp
een knipoog
geschreeuw in mijn oor
zweet parfum
wat is dit?
wat doe ik?
ik ben de jager
ik niet de prooi
ik lonk
verleid
doe binnen
wordt niet genomen
ik neem
waar
en wanneer
ik wil
(ik
blijf staan
draai me om
laat mij gerust
wil ik zeggen
als je lijf je lief is
ze kust mijn mond
lang
en onstuimig
haar tong
is warm
en sterk)

(flash back)
pling
het is A
ik verjaar
morgen
ben ik jarig
ik wil je zien
wat een cadeau
zou dat zijn
geef mij dat cadeau
ik geef je mijn adres
pling
accept video call?
het is A
heeft hij mijn geschenk ontvangen?
het keukenmes
in de zak
van doorzichtig plastiek
de bruine envelop
video call
ik wil hem zien
accept video call
geen oude vieze vent
een jongen
zo oud als ik zowat
vriendelijk gezicht
zacht
mooi
dank voor je cadeau, N
N 2.0
ik schrok wel
had iets anders verwacht
iemand verwacht
jou verwacht
daarom mijn adres
maar ik begrijp de hint
message received
kijk maar

ik heb het begrepen
kijk je?
ben je aan het kijken?
kijk je naar mij?
kijk je N?
kijk je?
kijk
hoe kan dat?
hoe kun je
je ziel vergeven
aan een vreemde
wiens buitenkant
je toevallig bevalt?
dat is ziek
dat is zielig
ik kan alles maken
ik kan alles vragen
I'm king off the world
terug buiten
de stad
grijpt naar de keel
keert zich tegen mij
kan niet meer plonzen
geen stroom meer
alleen nog kolken
sleuren draaien zinken
van de ene kant
van de straat
vlieg ik
naar de andere
iemand roept
iemand scheldt
iemand duwt
iemand slaat
iemand slaat mij
ik ben de blinkende bal
in een flipperautomaat

stuiterend
struikelend ik
vallend ik
auw ik
vel van mijn handen
tand door mijn lip
en zij
zij volgt
en ik
ik zwalp
en zij
mijn schaduw
mijn horzel
ze wijst
daar
in het raam van die winkel
dat ben jij
zie hoe schoon
en daar
in het glas van de tramhalte
kijk toch hoe mooi
je bent
hier
in de weerschijn
van de natte straat
in die plas
kijk toch
dit is geen moordenaar
niet het gezicht
van een monster
geen beest
een wonder veeleer
een godsgeschenk
de zon schijnt begot
los uit uw gat
kijk
in die achteruitkijkspiegel
in de vitrine

van de cinema
in de bril van die vrouw
in de schuifdeuren van het hotel
in de motorkap van deze auto
in het scherm
van de geldautomaat
in het display
van mijn gsm
kijk
kijk dan toch
in het raam van die hoer
in de ruit van die bus
in het marmer
van die gevel
kijk
kijk dan toch
kijk dan
kijk
kijk
kijk
(flash back)
hij zwaait
richt de webcam
op zijn buik
op zijn kruis
hij gaat toch niet?
nee
hij pakt het mes
hij zet het mes op zijn buik
hij duwt het mes
in zijn buik
voor de camera
recht voor mijn neus
het lemmet gaat traag naar binnen
tergend langzaam
eerst niets
dan
een rode bloem
die langzaam openplooit

de webcam
op zijn gezicht
nu
ogen wijd open
hij glimlacht
geen pijn
opluchting eerder
I love you
lispelen zijn lippen
en ze proberen
met moeite
een kus
ik sta stil
alsof iemand
mij een bevel gaf
wankelend eerst
mijn armen gespreid
voor evenwicht
al vaster nu
vind ik de juiste plek
voor mijn voeten
de stad rond mij
dolgedraaide draaimolen
komt langzaam tot staan
iedereen uitstappen
het duizelt
het suist
het tolt
in mijn kop
dan
zie ik hem
aan de overkant van de straat
hem
die ik ken
als niemand anders
maar nog nooit zo zag
nooit zo verdwaald

nooit zo verloren
nooit zo moederziel
verlaten
hij staat daar
onder groen knipperende letters
téléphonie
aan uit
pas cher
aan uit
aan uit
aan uit
aan uit
aan uit
x5
hij kijkt mij aan
tot mijn eigen verbazing
verdraag ik
de hulpeloze blik
de open mond
de schouders tegen de oren
het machteloze gebaar
van de handen
mijn maag kapseist
ik loop naar hem toe
ik moet mijn armen rond hem slaan
ik moet hem vastpakken
ik moet hem kalmeren
ik moet fluisteren in zijn oor
het is goed
het komt goed
goed
goed
goed
alles goed
alles en alles
alles
alles
alles
ik loop steeds harder
zo hard als ik kan

ik vlieg op hem af
ik ben bijna bij hem
ik ben er bijna
ik ben er
zijn beeld
breekt
in honderd stukken
hij valt uit elkaar
in duizend scherven
pijn
mijn gezicht
mijn handen
ik herken de geur
van mijn bloed
mijn maag springt in mijn keel
de straat
draait onder mij weg
kasseien
komen op mij toe
mijn schedel
kraakt
alles op zwart
(black out)

(droom 3)
ik droom duisternis
ik ben onder de grond
ik ben aan het stikken
mijn lippen worden paars
mijn handen
gans mijn vel
purper
ik moet naar boven
ik moet ademen
maar ik geraak
niet door de korst
de aardkorst is hard

en koud
ligt er soms sneeuw op?
ik wil hier blijven
ik wil dieper kruipen
naar het binnenste
waar het warm is
en stil
maar ik moet naar boven
naar buiten
anders stik ik
anders ga ik dood
ik wil schreeuwen
krijsen als een baby
maar het gaat niet
overal aarde
mijn mond is vol
met donkerbruine koude aarde
dan boort mijn hoofd
zich door het oppervlak
en barst het uiteen
uit mijn schedel
plooien zachte fluwelen bladeren
de bladeren van een bloem
paars en geel
in het winterse zwart
en wit

