
v e r s c h u i v e n . Er moet geen gras uit een spleet 
kiemen. 
Prinses Ik vind geen raad. Ik vind geen troost 
voor jou en ons. Ik m o e t j e laten en verlaten 
kan mijn hart je niet. 
Tasso Nee nee, jij bent het en nu ik ben het 
ook. Wat moet ik doen, dat je broer me zou 
kunnen vergeven, dat jij zeil' me graag zou 
willen vergeven. Dat ik me weer met vreugde 
bij de uwen zon mogen tellen. Vertel het me. 
Prinses We willen niets van je wat je niet bent. 
Als je nu maar eerst met jezelf ui tkomt. Je doel 
ons plezier als je plezier hebt. 
Tasso Ji j bent het zelf zoals je me de eerste 
keer tegemoet kwam, een heilige engel. Zij is 
liet. ze staat voor me. Wat een gevoel! Is het 
dwaling wat me naar je toe trekt? Razernij? Is 
het een verheven zin, die pas de hoogste 
zuiverste waarheid begrijpt? Ja het is het gevoel 
dat mij alleen op deze aarde gelukkig kan 
maken. Die hartstocht dacht ik te bekampen. 
Streed en streed met mijn diepste zijn, 
vernietigde brutaal mijn eigen zelf. waartoe jij 
zo totaal behoort. 
Prinses Als ik nog langer naar je moet 
luisteren, Tasso. 
Tasso Met elk woord verhoog je mi jn geluk. Bij 
elk woord glanst je oog lichter. Ik voel me in 
mijn binnenste veranderd. Ik voel me ontlast 
van elke nood. Vrij als een god en alles dank ik 
aan jou ! Onzegbaar geweld, dat me beheerst. 
Ja je maakt me helemaal eigen van jou. Niets 
van mijn hele ik hoort me voortaan loe. Mijn 
oog wordt troebel in het geluk en het licht, 
mijn zinnen wankelen. Mijn voet houdt me niet 
meer. Onweerstaanbaar trek je mij naar je toe 
en onafgebroken dringt mijn hart naar jou. J e 
hebt me helemaal voor eeuwig gewonnen voor 
je. Neem dan ook mijn hele wezen. 
Prinses Weg! 
Leonore Wat is er gebeurd? Tasso ! Tasso ! 
Alfons Hij wordt gek, houd hem vast. 
(...) 
Alfons Als iets onverwachts gebeurt. 
Als onze blik 
Iets monsterachtigs ziet, 

Staat onze geest 
Stil voor een tijd. 
We hebben niets 
Waar we dat mee vergelijken. 

5.5 

Tasso En ji j Sirene 
Die me zo zacht 
Zo hemels heeft aangelokt. 
Nu zie ik je plots. 
Hoe lang verborg 
Je heilig beeld voor mij 
De hoer 
Die kleine kunsten doet 
Het masker valt. Armida 
Antonio Ongelukkige, ik bekom nog nauwe-
lijks. 
Tasso Ik zie dat jij het bent. Voltooi je ambt 
maar. Mijn staf is gebroken. Voltooi je ambt 
maar en martel me nog langzaam ter dood. 
Trek maar aan de pijl, dat ik de weerhaak 
grimmig voel, die me verscheurt. T rek ! Ja ga 
maar tyran. Je kon niet veinzen tot het laatst, 
triomfeer. Ga maar, ik haat je. De mensen 
kennen elkaar niet. Alleen de galeislaven 
kennen elkaar. En die geslepen kleine 
bemiddelaarster. Hoe diep vernederd zie ik ze 
voor me. Ik hoor haar zachte stappen ruisen. 
Ik ken nu de kring, waar ze omheen sloop. Z o 
heeft men mij bekranst. Me nog op de laatste 
dag met gladde woorden mijn enig eigendom 
afgelokt, mijn gedicht, en het vastgehouden. 
Mijn enig goed is nu in jullie handen. Dat zou 
me op elke plaats hebben aanbevolen, dat bleef 
me nog om me van de honger te redden. Nu zie 
ik wel waarom ik moet rusten. Dat mijn 
gedicht maar niet volmaakter wordt. Dat mijn 
naam zich maar niet meer verspreidt. Dat wie 
me benijden duizend zwakten vinden. Dat men 
mij op het eind helemaal vergeet! Je hebt de 
slaaf goed geketend. Je hebt hem goed 
gespaard voor uitgedachte kwellingen. O 
waarde vriendschap, dierbare bezorgdheid. 
Antonio Ik luister met verbazing naar je. Je 

lastert. Je veroorlooft je woord op woord, dat 
je lijden te vergeven is maar jij jezelf nooit kunt 
vergeven. 
Tasso Laat me geen verstandig woord van je 
horen. Laat me dat dof geluk. Ik voel mijn 
binnenste gebeente verpletterd en ik leef om het 
le voelen. W a n h o o p met al zijn razernij. En in 
de hellepijn die me vernietigt, is lastering maar 
een stil geluid. 
Antonio Het zal me aan geduld zeker niet 
ontbreken. 
Tasso Ze gaan weg. O G o d daar zie ik het stof 
al, dat oprijst door de wagens. De ruiters zijn 
voorop. Daa r rijden ze. Ze zijn weg. Ze zijn 
boos op mij. Ik wil toch gaan. Laat me alleen 
afscheid nemen, alleen afscheid nemen. 
Misschien genees ik terug. Nee ik ben verstoten, 
verbannen, ik heb mezelf verbannen. Ik zal die 
stem niet meer horen, die blik niet. Niet meer 
ontmoeten. 
Antonio Je bent niet zo ellendig als je denkt. 
Tasso Ben ik niets, helemaal niets geworden? 
Nee, alles is daar en ik ben niets. Ik ben aan 
mezelf ontvreemd en zij aan mij. Nee alles is 
daarheen. De natuur heeft ons de traan 
gegeven. Mij liet ze in mijn pijn de melodie en 
de woorden om mijn nood le klagen. Mij nog 
voor alles. En als de mens in zijn kwelling 
verstomt, gaf een god me te zeggen hoe ik lijd. 
Antonio Und wenn der Mensch in seiner Qual 
verstummt, 
G a b mir ein Got t zu sagen, wie ich leide. 
Tasso Edele man. Je staat vast en stil. Ik lijk 
de golf, bewogen door de storm. De golf vlucht 
en wankelt en zwelt en buigt schuimend over. 
De zon spiegelde zich zo mooi in deze golf, de 
sterren rustten aan deze borst. Ik ken me in het 
gevaar niet meer. Het s tuur is gebroken en het 
schip kraakt aan alle kanten. De bodem onder 
mijn voeten scheurt barstend open. Ik grijp je 
mei mijn beide armen. 
Zo klemt eindelijk nog 
De schipper 
Zich vast aan de rots 
Waar hij 
Schipbreuk op moest lijden. 


