
mijnen. Zoals ik je zeker, hoewel ver weg. als 
van mij beschouw. 
Tasso In plaats van dank kom ik met een 
verzoek. Mijn gedicht ligt me het nauwst aan 
het hart. Ik heb veel gedaan en geen moeite en 
vlijt gespaard. Alleen, het blijft me nog te veel 
achter. Ik zou terug naar die school willen 
gaan, waar de geest van de grote mannen nog 
zweeft, werkzaam zweelt. O geef me de blaren 
terug, die ik nu enkel maar beschaamd in je 
handen weet. 
Alfons Je zult me op deze dag niet nemen wat 
je me op deze dag nauwelijks hebt gebracht. 
Laat mij als bemiddelaar optreden tussen jou 
en je gedicht. Luister niet naar raad van alle 
kanten. De duizendvoudige gedachten van veel 
verschillende mensen, die elkaar in het leven en 
in de opinie tegenspreken, vat de dichter 
verstandig in een. Hij is niet schuw menigeen te 
mishagen, zodat hij velen des te meer zou 
bevallen. Maar ik zeg niet. dat je niet hier en 
daar bescheiden je vijl zou moeten gebruiken. 
Ik beloof je tegelijk, binnen korte tijd ontvang 
je je gedicht afgeschreven. Het blijft van jouw 
hand in mijn handen. Dan kan ik 'er mij eerst, 
met mijn zusters, echt over verheugen. Als je 
het dan volkomener terugbrengt, zullen we ons 
verheugen over het hogere genot en je bij veel 
plaatsen enkel als vrienden waarschuwen. 
Tasso Ik herhaal maar beschaamd het verzoek. 
Laat mij het afschrift dringend hebben. Mijn 
gemoed rust nu helemaal op dit werk. Nu moet 
het worden wat het kan worden. 
Alfons Ik keur de drang, die je bezielt, goed. 
Goede Tasso. Maar , als het mogelijk was, zou 
je eerst een korte tijd van de vrije wereld 
moeten genieten. Je verstrooien. Je bloed door 
een kuur verbeteren. Dan zou de mooie 
harmonie van de gemaakte zinnen opleveren 
wat je nu in drieste ijver tevergeefs zoekt. 
Tasso Mijn vorst, zo lijkt het. Maar ik ben 
gezond, als ik me aan mijn vlijt kan overgeven. 
En zo maakt de vlijt me weer gezond. Je hebt 
me lang gezien. Ik voel me niet goed in vrije 
weelderigheid. Mij laat de rust het minst rust. 
Dit gemoed is niet door de natuur 

voorbestemd, ik voel het helaas, om o p het 
weke element van de dagen vrolijk in de wijde 
zee van de tijden af te drijven. 
Alfons Jou voert alles wat je denkt en doet diep 
in jezelf. O m ons heen liggen veel afgronden, 
die het noodlot groef. Maar in ons hart is de 
diepste. En het is opwindend, zich erin te 
storten. Ik v raag je , ontruk je aan jezelf. De 
mens wint wat de dichter verliest. 
Tasso Ik houd tevergeefs die drang tegen, die 
in mijn borst d a g e n nacht wisselt. Als ik niet 
moet denken of dichten, is het leven voor mij 
geen leven meer. Verbied de zijdeworm te 
spinnen, al spint hij zichzelf dichter naar de 
dood. Het kostelijke weefsel ontwikkelt hij uil 
zijn binnenste en laat niet af, tot hij zich in zijn 
doodkist heeft ingesloten. 

5.3 

Tasso Je triomfeert te vroeg. Daar komt ze 
aan. O wat een gevoel ! 

5.4 

Prinses Je gaal naar Rome ? 
Tasso Als ik daar mijn gedicht niet voltooi, 
kan ik het nooit voltooien. Helaas, ach, ik voel 
al — i k zal bij geen enkele onderneming geluk 
hebben. Veranderen zal ik het, voltooien nooit. 
Ik voel, ik voel het wel. de grote kunst zal me 
te gronde richten. Verjagen zal ze me. Ik ijl 
weg. Naar Napels wil ik vlug. Ik ga verkleed, 
de arme jas van de pelgrim of de schaapherder 
trek ik aan. Ik sluip door de stad, waar de 
beweging van duizenden de ene licht verbergt. 
Ik haast me naar de oever, vind daar meteen 
een schuit met bereidwillige goede mensen. Mei 
boeren, die naar de markt kwamen, nu naar 
huis terugkeren. Mensen van Sorrenlo. Want ik 
moet me haasten naar Sorrento, aan de 
overkant. Daar woont mijn zuster, die met mij 
de smart en vreugde van mijn ouders was. O p 
het schip ben ik stil en treed dan ook zwijgend 

aan land. Ik ga zacht naar boven op hel pad en 
aan de poort vraag ik: waar woont Cornel ia? 
Wijs het me aan. Cornelia Sersale? Vriendelijk 
legt een spinster me de straat uit, ze beschrijft 
het huis voor me. Dan stijg ik verder. De 
kinderen lopen mee en kijken naar het wilde 
haar, de duistere vreemdeling. Dan kom ik aan 
de drempel. Open staat de deur al. Dan ga ik 
hel huis binnen — 
Prinses O Tasso, kijk op als het mogelijk is. 
Herken het gevaar, waar je in zweeft. Is alles 
dan in weinig ogenblikken veranderd? Tasso! 

(Tasso wend1 zich af.) 
Prinses Hoe troostend is het een vriend, die 
voor korte tijd wil verreizen, een klein geschenk 
te geven. Al is het maar een nieuwe mantel of 
een wapen. Jou kan men niets meer geven want 
je gooil onwillig alles weg wat je bezit. Je kiesl 
de pelgrimschelp en de zwarte kiel, de lange 
staf en gaat daar vrijwillig arm heen en neemt 
van ons weg, waar je met ons alleen van kon 
genieten. 
Tasso Verdedig me! Neem me op in je 
bescherming. Laat me op Belriguardo hier, 
verplaats me naar Consandoli , waarheen je 
wilt. De vorst heeft zoveel mooie kastelen, 
zoveel tuinen, die het hele jaar onderhouden 
worden en jullie betreden ze amper een dag, 
misschien maar een uur. Ja kies de verst 
afgelegen uit, die jullie in hele jaren niet gaan 
bezoeken en die misschien nu zonder 
verzorging ligl. Stuur me daarheen! Laat me 
daar van jullie zijn. Hoe zal ik je bomen 
verzorgen. De citroenen in de herfst met 
planken en dakpannen afdekken en veilig 
opbergen met gebonden riet. Mooie bloemen 
moeten in de bloembedden hun brede wortels 
slaan. Zuiver en sierlijk moet elk pad en elk 
vlekje zijn. En laat me ook de zorg voor het 
paleis. Ik zal op de juiste tijd de vensters 
openen, dal vochtigheid de schilderijen niet 
schaadt. De mooie met pleisterwerk versierde 
wanden zal ik met een lichte plumeau 
schoonmaken. De vloer moet blank en proper 
glanzen. Er moei geen steen, geen dakpan 
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