
verlangen. 
Ik maak mee wat ik dikwijs heb ervaren: ik 
word gegrepen door een zo waanzinnig en 
angstwekkend verlangen, dat het me voorkomt 
alsof ik dodelijk gek zou worden en van 
verbijstering sterven, als ik mijn geliefde geen 
voldoening zou kunnen schenken en hij mijn 
hunker niet zou vervullen. 
Deze keer gaat het liefdesverlangen zo geweldig 
en smartelijk te keer in mij. dat mijn ledematen 
sluk voor stuk lijken te zullen breken en dat al 
mijn zenuwen buitengewoon gespannen zijn. 
Dat hij mij kusse met de kussen van zijn mond 
zijn hoofd 
zijn krullen 
zijn ogen 
zijn wangen 
zijn handen zijn armen 
zijn buik 
zijn benen 
zijn gezicht zijn mond 
de lippen 
je tanden 
je neus je ogen 
je hals 
je twee borsten 
je buik 
je navel 
je heupen 
ik kan er het volgende van zeggen: ik hunkerde 
ernaar om zonder terughoudendheid bij mijn 
mijn geliefde te verpozen: met hem om te gaan 
en hem te genieten helemaal als hij is, ik 
verlang ernaar zijn mensheid te verenigen met 
de mijne, volhardend, de belijding van mijn 
menszijn in te richten, sterk en zonder tekort te 
schieten, om hem op die manier onverkort en 
zuiver te dragen, dat hij mij in de eenheid van 
geest voldoening zal schenken in zijn godheid. 
Hij zal mijn dorst lessen met de kussen van zijn 
mond. Want boven alle gaven die ik ooit 
proefde, is dat de gave van mijn voorkeur: dat 
ik hem voldoening kan schenken in alle 
domeinen der grote liefdesopdracht. 
Niets kan hem meer behagen dan. dat men 
groeit, tot men de eindeloosheid met God deelt. 
Dat men gebukt moet gaan onder leed, pijnlijke 
inspanning, ellende ; groot en ongekend verdriet 
moet men dan dragen; hoe dat alles komt en 
gaat. dat verdraagt men zonder aan dit lijden te 
bezwijken. Ja, niets anders smaakt men daar 
dan de zoete momenten van de liefde: 
omhelzingen en zoenen. 
Zo verlangde ik naar God. Zijn linkerarm 
onder mijn hoofd en zijn rechterarm... 
zal mij omklemmen ? 
omklemt mij. 

Neem mij, sleur mij mee achter je stappen 
kom 
wij hebben haast 
terwijl het vreselijk gesteld was met mij, 
bemerkte ik hoe van het altaar een grote arend 
op mij kwam toegevlogen. 
Hij zei tot mij : 
"wil je verenigd worden met je geliefde, bereid 
je dan voor." 
Ik knielde neer, en mijn hart ging vreselijk te 
keer bij mijn poging om hem onverdeeld te 
aanbidden. 
Al was dat steeds de grond van mijn verdriet en 
leed, ik weet maar al te goed —zoals God dit 
over mij weet— dat dit onbereikbaar is voor 
mij; ik slaap maar mijn hart is wakker 
de stem van mijn vriend die aanklopt: "doe 
open mijn zuster, mijn liefde, mijn d u i f . . . 
"mijn volmaakte"... "mijn wonder".. . 
"want mijn hoofd is vol dauw, mijn krullen zijn 
vol druppels van de nacht." 
Ik heb mijn hemd uitgetrokken waarom zou ik 
het aandoen 
ik heb mijn voeten gewassen waarom zou ik ze 
vuil maken. 
Mijn vriend heeft zijn hand door de opening 
gestoken en mijn buik is in de war om hem. 
Wek de liefde niet maak de liefde niet wakker 
voordat zij het wil. 

Toen kwam hij vanaf het altaar, zich 
openbarend in de gedaante van een kind: en 
het kind had hel aanschijn die hij had tijdens 
zijn eerste drie levensjaren. Hij keerde zich naar 
mij toe en nam uit de ciborie zijn lichaam in 
zijn rechterhand. In zijn linker nam hij een 
kelk, die van het altaar afkomstig scheen, al 
weet ik niet waar die vandaan kwam. Daarmee 
kwam hij in de kleding en de mannengestalte 
zoals op de dag toen hij ons voor de eerste keer 
zijn lichaam gaf, precies in die mannelijke 
gestalte van die zoete, heerlijke man, met een 
gezicht dat van een goddelijke schoonheid was ; 
in een zo deemoedige houding kwam hij daar 
op mij toe, als iemand die een ander helemaal 
toebehoort. Hij gaf me zichzelf in de vorm van 
het sakrament, onder de gebruikelijke gedaante 
van de hostie. Daarna gaf hij me te drinken uit 
de kelk, in de gedaante en met de smaak die 
daarbij gebruikelijk zijn. 
Als jullie mijn vriend zullen vinden wat zullen 
jullie hem vertellen ? 
Dat ik ziek ben van liefde. 
Hij neemt me helemaal in zijn armen en drukt 
me tegen zich aan. Met al mijn lijden voelde ik 
de volle zaligheid van zijn lichaam, volgens de 
menselijke begeerte van mijn hart. 
Bij volle bewustzijn werd ik daar naar hartelust 
bevredigd. Ook had ik een korte tijd de kracht 
om deze ervaring te doorstaan. Maar al heel 
spoedig verloor ik het beeld van deze heerlijke 
man; ik zag hoe hij helemaal verdween en 
vervluchtigde en dermate wegsmolt, dat ik hem 
buiten mij niet meer bespeuren of ontwaren 
kon en hem binnenin mij niet onderscheiden 
kon. 

Het kwam mij toen voor alsof wij een waren 
zonder onderscheid. Dat alles speelde zich af 
bij bewustzijn, als iets wat men ziet, smaakt, 
voelt: zoals de zintulgelijke smaak bij het 
ontvangen van het sakrament, en zoals het zien 
en voelen daarbij, zoals de ene geliefde de 
andere bij zich opnemen kan in de weelde van 
genietingen 
en van het opgaan in elkaar. 
Daarna bleek ik dermate opgaan in mijn 
geliefde, dat ik helemaal in hem wegsmolt en 
niets van mezelf overbleef. 
En ik raakte in vervoering en werd opgenomen 
in de koncentratie van mijn geest. 
(Stille) 
Zij (Met teleurstellende stem) wat kort. 
(De stem van de man op de band) 
Hij Maar we zien elkaar terug. 
Zien we elkaar terug 
ja we houden van elkaar 
maar zien we elkaar terug 
was je niet gelukkig. 
Gelukkig 
Zij Oh ! 
Hij Gelukkig 
dus kom je terug. 
Ik weet het niet. 
Je doet me verdriet. 
Waarom doe je me zo'n verdriet ? 
Ik wil je beslist geen verdriet doen. 
Ik hou erg veel van je. 
Zeg me dan wanneer je terugkomt. 
Zij Wat kort. 
Hij Ik weet het niet. 
Je moet het weten. 
Kwel me niet. 
Zij Maar we zien elkaar terug. 
Hij Ik kan het niet. Waarom kun je me niet 
vertellen ? 
Zij Zien we elkaar terug. 
Hij Wat zit je dwars ? 
Vraag niet zoveel. 
Zij Ja , wij houden van elkaar. Maar zien we 
elkaar terug? 
Was je niet gelukkig ? Gelukkig 
Hij Oh ! 
Zij Gelukkig. Dus kom je terug, ik weet het 
niet, je doel me verdriet, waarom doe je me 
zo'n verdriet? 
Ik wil je beslist geen verdriet doen, ik hou erg 

veel van je. 
Zeg me dan wanneer je terug komt. ik weet het 
niet, je moet het weten, kwel me niet. Ik kan 
het niet. Waarom kun je met niet vertellen, wat 
zit je dwars ? 
Hij Wat kort 
Zij Vraag niet zoveel. 
Hij Maar we zien elkaar terug, zien we elkaar 
terug, ja. We houden van elkaar. Maar we zien 
elkaar terug? W a s j e niet gelukkig? Gelukkig 
gelukkig. Dus je komt terug, ik weet hel niet, je 
doet me verdriet, waarom 
(Hij herhaalt de voorgaande tekst waarbij het 
tempo stijgt en zijn stem steeds hoger wordt, 
snerpend, snel, kristal. Terwijl dit gebeurt 
herhaalt ook zij de voorgaande tekst op snelle en 
sarkaslische manier. Zij zendt kussen mei haar 
handen, aan hem. Vlammen komen uil haar 
handen. Het liclu van rechts gaat sterk aan. 
Haar schaduw is scherp op de witte muur. Zijn 
stem verdwijnt. De vloer wordt bitter olijfgroen 
van kleur. Ze draait naar de muur. Haar 
schaduw is verdwenen. Op de vloer is een kleine 
witte ronde cirkel van licht. Ze stapt in deze 
cirkel. Ze kijkt naar de tribune. Ze geeft met 
haar rechterarm een teken. Een celloklank 
klinkt; een melancholische klank in drie maten. 
Ze begint de onzichtbare cello te dirigeren. Ze 
plaatst stemmen en klanken in de ruimte. Ze 
dirigeert een groot onzichtbaar orkest met twee 
koren, een mannelijk en een vrouwelijk, welke 
een absurd concert uitvoeren. De muziek zwelt 
aan. haar bewegingen worden groter en 
expressiever. (Een vrouwenstem zegt plechtig in 
het frans: "er was eens een maagd en haar naam 
was Jeanne.'') Onhandelbare klanken vullen de 
grote ruimte. Ze kan het niet aan. Het geluid van 
een krijsende vogel die rondvliegt in de zaal. 
Het geluid van de zee vult de ruimte. Het 
geluid van onhandelbare golven. Ze probeert 
wanhopig deze klanken te ordenen. De geluiden 
ebben weg. Stilte. Ze probeert hel konceri door 
te zeiten. Black out. 

Ze steekt een lucifer aan. Ze bukt; om iels te 
redden. De sterke lichtbundel van een volgspot 
valt op haar. Ze heeft in haar rechterhand een 
kelk waarin een vuur brandt, in haar linkerhand 
heeft ze een deksel. Ze dooft de vlam met de 
deksel. Ze haalt de deksel weer van de kelk en 
terwijl ze triomfantelijk rondloopt glijdt uil de 
kelk een onmetelijk lang donkerrood breed lint. 
Terwijl dit gebeurt wordt de kleur van de vloer 
en van het plafond van het theater roodbruin, 
glanzend. De ladder rechts van haar straalt in hel 
rode licht. Ze kijkt verwonderd hoe hel silhouet 
van de metalen ladder verdwijn! in de hoogte van 
het plafond, tussen spots, kabels en de balken 
van de liclitzolder van het theater. Ze ontdekt nu 
hoe onmetelijk hoog de witte muur is. Ze ontdekt 
haar wonderbaarlijke omgeving. Blijkbaar hoort 
ze iets dat niemand anders hoort. Tijdens de 
navolgende tekst beleeft ze een visioen. Een 
visioen over de glorie van haar denkvermo-
gen) 

Zij Ach ! De metten 
voor het feest van onze lieve vrouwe geboorte 
(Stille) 
Zij Het lied der liederen... dat van Salamo 
er zijn andere liederen... dit is het zijne... 
het lied der liederen. 
Dat hij me kusse met de kussen van zijn 
mond... hij zal mijn dorst lessen met de kussen 
van zijn mond... want je genot is goed beter 
dan wijn... kostelijker dan wijn is je liefde... 
neem mij... sleur mij mee... achter je 
stappen..kom..wij hebben haast... 
dit doet me denken aan een wezenskus. 
De koningin, 
in een gouden kleed. 
En dat kleed is helemaal bezet met ogen; 
al die ogen zijn doordringend als vlammend 
vuur... en toch gelijken zij kristal... de kroon 
die zij op haar hoofd draagt 
is opgebouwd uit evenveel kronen boven elkaar 
als er ogen aan het kleed zijn... 
het getal ervan zul je vernemen als zij hel zelf 
noemt. 
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