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TONI
Pony
Wacht op Toni
PONY
Godverdomme
Is het weer ochtend?
Moet ik alles weer zien?
Is het niet genoeg als ik gewoon nee zeg?
Ik wil dat licht niet
Ik wil alleen maar duisternis
Ik wil jouw lichaam in het donker
Toni
Mijn gouden keeltje
Mijn magere jongen
Mijn roze tong
Ik wil vergeten waar ik ophoud en waar jij begint
Het einde van de eindigheid
Vochtige schemer wil ik en geen droge dag
Jou wil ik in me voelen
Jij en ik
Samen zijn we groot
Samen zijn we een golf
We overspoelen die wereld, zodat we ‘m niet meer hoeven te zien
Toni
Godverdomme
’t Was toch goed, zoals het was
Het moet weer nacht worden
Het licht schrijnt
Ik ben een kramp, Toni
Een kramp die pas tot bedaren komt wanneer jij je tegen me aan duwt
Laat het nacht zijn, Toni
Ik hoef het niet te zien
Als ik het maar kan voelen
Kom, Toni
TONI
Nee, Pony, dat gaat niet
Het is gebeurd
We hebben het gedaan, maar nu is het voorbij
Het glasgladde watervlak van het meertje in het bos
Heeft gewacht op de jongen die het steentje gooit
De witte gladde steen die warm geworden is in de palm van zijn hand
De jongen geeft kracht
De steen schiet door de lucht
Nu rilt het water
De aanraking is volbracht
Nooit zal er meer rust zijn
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De jongen loopt door
Hij denkt nergens over na
Pony wil Toni
Pony wacht op Toni
Pony ligt klaar voor Toni
Maar Toni
Gaat nu weg
Dag Pony
PONY
Godverdomme
Dat moet je niet zeggen en dat moet je niet doen
Niet weggaan
Dit was de nacht, Toni
Dit was onze nacht
Dit was bloed en honing
Ik ben gewond, Toni
Een blonde wond, je mag me hier niet achterlaten in mijn eentje
Dat is gevaarlijk en onmenselijk
Als ze zo’n foto van mijn buik zouden nemen, dan kon je de kogel zien zitten
De kogel die ze er niet meer uit kunnen opereren
Dat is goed
Een verborgen teken dat ik met me meedraag
Die kogel, lood en zilver
Liefdeskogel
Dat ben jij
Ik draag je met me mee in mijn weefsel
Kom nou terug, Toni
Dan doen we het nog een keer
We kunnen het niet vaak genoeg doen
Zo houden we de dood op een afstand
Het begint bij ons, hier in de diepte
Het kan elke dag
Elke nacht
Elke nacht kan het opnieuw beginnen
In de holte van een buik
Dat zeg ik toch
Ik weet wat ik wil, Toni
Maar ik kan het niet doen en niet zeggen en niet aanraken als ik alleen ben
Jij moet mijn stem zijn
Jij bent mijn zintuig
Kom op, Toni
Dit was toch de nacht die we allebei willen?
Dit was toch onze nacht?
Doe die ogen van je dicht - en hij is er weer
TONI
Het moet voorbij zijn. Pony
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Ik ben heel monogaam geweest, heel monomaan en monolithisch
Maar nu houdt het op
Ik ben een nachtdier en als de dag komt sluip ik weg
Dan ga ik slapen op een eenzame plek
Een opgerolde slang in het warme woestijnsteen
Pony wil Toni
Pony droog
Pony altijd honger
Toni voedsel
Toni drank
Toni is kracht voor Pony
Toni die kan redden
Toni die kan lachen
Toni die doet wat hij wil
In Pony
Groeit het leven
Pony barst open
Nee
Geen leven meer
Dor hout en stenen
In die buik van Pony
PONY
Nee, Toni
Niet doen
Je kunt niet zomaar alles zeggen
Je kunt me dat niet aandoen
Kom nou hier, Toni
Niet meer praten
Mij niet meer herinneren aan
Aan wat gebeurd is
Aan wat niet gebeurd is
Godverdomme
Ik wil niets weten
Ik wil alleen maar een machine zijn
Een machine die verlangen produceert
Een pomp die liefde ophaalt uit de diepte van de aarde
Jij moet me helpen, Toni
Help me te vergeten dat het dag wordt
Help me de dingen te vergeten
De verschrikkelijke dingen
De dingen die altijd gelijk hebben
De dingen waar je je aan stoot
Een wereld van dingen, die ik niet wil kennen
TONI
Toni
Toni houdt van Pony
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Vlees schuurt langs vlees
Tong likt tong
Toni lacht naar Pony
Brandmerkt haar blanke huid
Kom maar, Pony
Het ijzer is heet
Negen is het getal van mijn liefde
Ik schrijf het gloeiend in je huid
Negen keer zal ik van je houden
Negen keer moet je negen maanden wachten
Negen keer zal ik bij je weg gaan
Pony
Pony, paardje
Zwerft ongezadeld door het bos
PONY
OK
OK, Toni
Ik weet wel dat het niet kan
Ik weet dat je niet vast kunt houden wat voorbij moet gaan
De dag, die komt nu eenmaal en de dingen zijn er
Maar als je weg gaat, laat mij dan met je meegaan
Of beloof me dat je terugkomt
We kunnen toch wel iets doen, Toni
Kunnen we van die dag geen nieuwe nacht maken
Kunnen we die dingen niet kapot maken
De dingen van de mensen
De orde van de mensen
Zij weten niet wat wij weten
Zij weten niet wie wij zijn
‘War is over’, hebben ze geschreven
‘War is over’ - ik heb het gelezen in zwarte letters op een witte muur
Maar ze hebben geen gelijk
Ik heb een droom, een droom voor ons tweeën
Maar dan moet jij wel meedoen
War is over
Nee
Onze war, die begint pas, Toni
Als jij het wil
Als jij wil dat we samen zijn
Make love, make war
TONI
Save me
One-eyed lion
Old cat in a rusty cage
Save me
Tired lion
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Survivor of an Iron Age
Let me hide behind your back
With my arms around your neck
Protect me with your mighty jaws
And with those big, soft, heavy paws
Save me
Quiet lion
You lived to see so many wars
When I come to say goodbye
One tear drops from your only eye
Save me
Grey skinned lion
Sad king, dying in Kabul
Hoor je me, Pony?
Waar ben je nou?
Hoor je me of hoor je me soms niet
Wil je me niet horen
Ik heb het over kracht
Over waardigheid en over respect
Over hoe je je trauma’s overwint
Save me
No-fight lion
Like medals you carry your scars

TONI
Als wij samen door willen, Pony, dan moet je dat van me weten
Over mijn affectiedeficiëntie
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Over mijn toerekeningsvatbaarheid
Over het respect dat ze mij niet gegeven hebben
PONY
Wie niet?
Wanneer niet?
TONI
Is altijd zo geweest
Ik krijg de plek niet die ik verdien
PONY
Ik geef je toch alles, hond van me
TONI
’t Zijn vooral kinderen, waar ik last ven heb
Kinderen en immigranten
Ik weet niet wat dat is
Ze zien me gewoon niet staan
Ik krijg er geen contact mee
Waarom is dat?
Op straat
Gewoon, als ik op straat ben
Omdat ik ergens heen moet
Omdat ik dingen moet doen
Waarom kan ik er niet door?
PONY
We gaan er iets aan doen, Toni
We gaan actie ondernemen
Actie is liefde
Actie, dat is oorlog

TONI
Ze moeten iets regelen
Er is altijd iemand die je in de weg loopt
Iemand
Ook al die oude mensen, daar heb ik last van
Ik denk: jij bent oud, wat doe je hier nog
Je moet dood zijn
Je moet hier niet lopen
Ik support alles wat goed is en alles wat zwak is
Maar wat er niet zijn moet, dat hoort er niet te zijn
Ik begrijp het niet
Overal heb je bewakingscamera’s
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Maar dat, dat zien ze niet
Dat het er teveel zijn
Dat dat mijn dynamiek in de weg staat
’t Is niet – hoe zeg je dat – ’t is niet proportioneel
Ik bedoel
Ik kom er niet uit, maar zoals het is, zo is het niet goed
Ik heb gedachten en ik ben bezig die onder woorden te brengen
Ik ga voor grenzen
Grenzen zijn hard
Grenzen zijn heilig
Pony?
PONY
Wat wil je?
TONI
Kom eens
Kom eens hier, hier voor me staan
In het licht
Je wordt te dik, weet je dat?
Te zwaar
Ik zeg jou één ding
Ik wil niet dat ’t verandert
Ik wil niet dat jij verandert
Hier, binnen
Hier, thuis
Mijn plek
Hier gaat alles zoals ik het wil, begrijp je?
Hier moet alles zijn zoals het hoort te zijn
Hier ben jij van mij
Hier wil ik het goed hebben
PONY
Kom, leg je handen er maar op
Dan voel je dat het lekker is
TONI
Ik kruip bij je naar binnen, als het mag
PONY
Hè, hè
Ik dacht dat het nooit meer zou komen
TONI
Heb je die string aan?
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PONY
Ja
TONI
Die bruine?
PONY
Ik had ook die schoenen er bij aan willen doen, maar die kon ik niet vinden
Kijk je wel een beetje uit?
TONI
Alleen maar voelen, dat mag toch wel?
Hé… Pony…
Ik heb vroeger toch die Ford Capri gehad, weet je nog?
Die had ik nooit weg moeten doen
Die zijn nu antiquarisch geworden, dat soort wagens
Zijn nu meer waard dan de nieuwprijs
Komt door de retro-trend

PONY
Ga nou maar gewoon door met wat je aan het doen…Au
Nee
Au
Ophouden
Het kan nu niet
TONI
Het gaat erom dat ik dingen mis
Dat ik tekort kom
PONY
We hebben het toch goed
We doen alles wat we willen
We zijn samen naar de Rode Zee geweest
Dat was blind geluk
Naar Eilat
Duiken
We hebben de vissen gezien
De kleuren onder water
Het trage pulseren van de zee-anemoon
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Dat was onschuld
Dat was – dat was zoals alles zou moeten zijn
Natuurlijke orde
TONI
Ik moet nieuwe kronen hebben en dat kan ik niet betalen
Wat doen we daaraan, Pony?
Goud, moet het zijn
Als het geen massief goud is, dan gaat het onherroepelijk rotten, bij mij
En dat kan ik me niet veroorloven
Ik ben – weet ik veel wat ik ben
Dat moet jij me vertellen
Ik ben misschien wel een soort dichter
Iemand naar wie geluisterd wordt
En als je dat bent, dan kan je niet met een kaak vol aangetaste gebitsresten rondlopen
PONY
Maar ik weet het zeker
Op een dag hebben we weer geld, ik zie het voor me
En op die dag kun jij je helemaal vol goud laten storten als het nodig is
TONI
Vroeger had ik geld
Dat was voordat ik jou kende
Toen ik nog in de bloemen zat
Ik verkocht purperen rozen
Op mijn fluwelen sportschoentjes tippelde ik door de hele stad
Langs de cafés en de brasserieën
Gouden krullen had ik en de glimlach van een baby-hert
Bij de poort van de grote schouwburg stond ik, als de zaal leegstroomde…
Het toneel speelt… dan straalden de mensen van kunstgeluk en dan had ik mooie handel
PONY
Ik weet wel wat jij gedaan hebt, Toni
Iedereen weet dat
Hoe jij aan je korting voor die rozen kwam
Het is me allemaal verteld, door boze tongen
Wat je gedaan hebt met die rozenkweker annex caravanstallinghouder
Die dikke man in Uithoorn of Aalsmeer of waar was het?
Je bent voor ’m op je knieën gaan liggen, voor dat CDA-lid
Roosje, roosje, wat maak je me nou
TONI
Ik heb die man alleen maar een dienst bewezen
Die man was weduwnaar, die kwam tekort
Hij gebruikte mij voor de bevrediging en niet omdat hij echt iets van me wilde
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PONY
Je vond het lekker

TONI
Het kwam op mijn weg en ik heb geen nee gezegd
Ik deed er goed aan, dat weet ik zeker
Hij gaf me gratis handel
En wat maakt het uit? Mijn gevoel had ik uitgeschakeld – dat kan ik
En doorgeslikt heb ik het niet
PONY
Op je knieën, lag je
In die transparante kas, met gecontroleerde temperatuur en vochtigheidsgraad
Iedereen die langskwam had het kunnen zien
TONI
Er komt daar nooit iemand langs
’t Is slappe veengrond zonder paden
Later vroeg-ie me nog een keer of ik voor hem op bed wilde gaan liggen
Het bed in de mooie kamer, waar hij veertig jaar lang met zijn vrouw had geslapen
Alleen maar liggen, ik mocht alles gewoon aanhouden
Hij wou alleen maar kijken
Zou hij een plaatje gaan draaien van Roy Orbison
Of ik dat mooi vond, vroeg hij nog
Pretty Woman
Ik heb het niet gedaan
Ik ben toen later helemaal uit die bloemen gegaan
Ik werd er te oud voor

TONI
Hé… Pony
Doe je nog één keer mee?
Doen we het samen?
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Het oude verhaal?
Het verhaal waar we allebei warm van worden?
PONY
Ik wil niet meer, Toni
Het is niet goed
Er zijn dingen, die moet je niet zeggen
Die moet je niet doen
TONI
Nog één keer
De laatste keer
Doe je ogen dicht
Laat je stem spreken
We zijn er allebei bij geweest
PONY
Ik ben moe, Toni
Moe tot in de kern van mijn bestaan
Moe van het duwen tegen lucht die zich niet verplaatst
TONI
Nog één keer
We gaan samen, jij en ik
We gaan naar het IJsselmeerstrand
De grijze recreatieplas
Jij en ik
En zij
De kleine
Ik ben opgewonden, maar niemand die het aan me ziet
Jij bent stil
In de auto, eerst op de A-weg en dan op de N-weg
PONY
En dan op het zandpad, dat doodloopt
Voor alle verkeer verboden, maar niemand die zich daar aan houdt
Zij zit achterin, heel stil
Nog stiller dan wij
Kinderen zijn dieren: ze voelen dat er iets gaat gebeuren
TONI
We moeten het doen, Pony
Dit is onze manier om ons te handhaven
Dit is om ervoor te zorgen dat het rustig wordt
En dat ze naar ons luisteren
Wat zit je mooi en rustig, in die auto, naast me
12
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Mazda
Heeft net een nieuwe Tectyl-behandeling gehad
Betrouwbaar
Zitten geen roestgaten meer in
Ik heb een rol pleister bij me
En twee meter touw
PONY
Ik draai me niet om
Je bent zo klein, jij
Naar je waterblauwe ogen kan ik niet kijken zonder dat ik helemaal zacht word, van binnen
Dat zachte, dat wil ik niet
Ik wil doen wat hij zegt
Hij is toch je vader?
Hij is toch mijn vriend?
Hij weet het, dat weet jij toch ook?
Of ben je te klein om dat te begrijpen?
TONI
Te klein en te breekbaar
Daarom gaan we naar het strand
Hier moet het gebeuren
Aan het eind van de dag, als iedereen weg is
Wat is dit land toch ondraaglijk zwaar
Papiersnippers bij de afvalbakken
Omgewoeld goor zand
Bruin
Grijs
Recreatie
Tranen
Dood
Nee
PONY
Nee
We doen het niet
We gaan niet naar dat strand
En ook niet naar de koud kolkende diepte van de Nieuwe Waterweg
Ik wikkel je niet in landbouwplastic
Het touw blijft ongebruikt
We doe het hier
We moeten het samen doen, met onze eigen handen
Niet huilen, jij
Niets doen en geen geluid maken
Anders duw ik mijn duimen door dat zachte kraakbeen in je hals
Doe ik het goed, Toni
Is dit wat we willen?
Is dit zoals jij het wil?
Nee –
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TONI
Nee
Ook dat niet
Ook zo niet
Zo zijn we niet
Zo willen we niet zijn
We willen niets doen
PONY
We keren die auto op de zandweg
We laten het water achter ons
Jou doen we niets
Je zit daar rustig, je twee handjes houden elkaar vast
TONI
Als we weer terug zijn in het huis leggen we je voorzichtig neer in die ene lege kamer, die kamer die
nooit wordt gebruikt

PONY
Het hoge raam laten we open staan
Het is winter en daarbuiten snijdt het ijs door de zwarte nachtlucht
Ik ben het die je neerlegt en ik maak je kleren los
Hij wil het zo, dat begrijp je toch?
Je zegt niets, je kijkt naar me en ik zorg ervoor dat ik die blik niet beantwoord
Ik doe het licht uit en sluit de deur van die kamer achter me
Ik zie je niet meer en ik wil je niet meer horen
Er is nog een kamer in dat huis
Een warme kamer waar ik op de nacht wacht
We luisteren daar samen naar muziek
Een man zingt over een jongen die alleen is
TONI
Can you hear me
Touch me
Feel me
PONY
We luisteren naar elkaars warme stemmen en ondertussen drinken we
We roken
Verdwijnen uit de wereld
We vallen in slaap
14
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We hebben het goed
TONI
Het kind zijn we vergeten
Het kind zullen ze morgen vinden, of misschien pas dagen later
Het zal blauw zien en niet meer bewegen
Het zal niets meer van ons vragen
En wij zijn bevrijd

PONY
Kom eens dichterbij, Toni
Ik kan je niet zien en ik kan je niet horen Ik wil dat je dichtbij bent en dat je me vraagt hoe het verder moet
En dan wordt het me roze voor de ogen
Dan zie ik hoe het goed komt
TONI
It’s all right
It’s all right sweet baby
PONY
Het kind komt terug, Toni
't Is jouw kind
't Was jouw kind
Jij mocht er mee doen wat je wilde
Het kind komt terug, ik weet het zeker
En het zal lachen
Kom mee – we gaan de stad in
TONI
She talks like a woman
She walks like a woman
PONY
We gaan de stad in
We rijden naar zo'n winkelcentrum
We kopen knuffels voor het kind bij Toys are Us
't Moet goed zijn
't Moet mooi zijn
Warm van binnen
Voor jou kopen we ook wat, Toni
Een rooie sport-outfit, dat staat je goed
15
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Als je 't mij nu vraagt...
Ik kan geen spijt hebben
TONI
Come on
Baby
PONY
Want ik heb er niets aan kunnen doen
Het komt door wat ik met me meedraag
Als je dat hebt, wat ik heb, dan ben je anders dan de rest
In de Rijksinrichting voor meisjes
Ze zeiden dingen tegen me
TONI
Ballerina
PONY
Ze deden dingen met me
Dat was niet goed voor mij
Mijn vader
Waarom moest het altijd over mijn vader gaan?
En waarom was jij er toen nog niet?
Ik kan er niet tegen, Toni
Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid
Ik zal je zeggen wat we gaan doen
We gaan naar de Hamburgerketen
We gaan lekker eten
Ontspannen
Niet teveel geld uitgeven en toch zit je goed
Dat gaan we doen
Is fijn voor het kind
TONI
Come on
Baby
Drive my car
PONY
Ik weet het niet, Toni
Ik ben soms zo verward
Dan weet ik niet meer of ik het alleen maar denk, of dat het allemaal echt zo is
Dat komt natuurlijk door die pillen
In de inrichting zijn ze ermee begonnen
Ik bloedde en dat was niet goed
Hebben ze me die pillen gegeven
Werd alles zacht
16
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Was alles ver weg
Je bent wakker en toch slaap je
Je merkt alleen de prettige dingen
Als je dat eenmaal kent
Als je dat eenmaal hebt meegemaakt
TONI
Be my little killer
PONY
Dan kom je er nooit meer vanaf
Toni
Als ze me weg komen halen, kom je dan met me mee?
Nee
Ja
Ik vind het zo verwarrend
Waar is het kind toch?
TONI
And you’re going down
And I
I’m just a jealous guy
PONY
We gaan dingen doen en dingen kopen
Het is jouw kind, Toni
Jij moet ook wat doen
Kom nou tegen me aan zitten
Hoor je niet hoe leeg het is in mijn buik
't Wordt bij elkaar gehouden met ijzeren pinnen
Ik heb zoveel pillen geslikt, Toni
Dat hoef jij niet te weten
't Was allemaal om niets meer te voelen
Om je gevoel onder controle te houden
Ze hebben me vastgebonden op mijn bed, toen in de Rijksinrichting
Die meiden
Ze waren ouder dan ik en sterker
Ze konden doen wat ze wilden
Met de vlam van een kaars hebben ze toen die haartjes die ik daar had weggeschroeid
Die mocht ik niet hebben, vonden zij
Daar was ik nog te klein voor
Ze deden het heel kalm
Geluid mocht ik niet maken
Als ik het toch deed duwden ze met hun vuist op mijn mond
In mijn mond, tot in de diepte van mijn keel
TONI
17
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That’s how strong my love is
PONY
Dat zijn dingen, Toni...
De leiding wist ervan
Maar die hebben nooit iets gedaan
Alles wat me overkwam was mijn eigen schuld en mijn eigen verantwoordelijkheid, dat vonden zij
Had ik maar een andere vader moeten hebben
Ik kon niet meer ophouden met janken
Janken en bloeden - daar heb ik toen die pillen voor gekregen
Begrijp jij nou waarom dat kind zo moest janken?
Ik kon er niet meer tegen
Ik wilde dat het ophield
TONI
War is over
War is over
If you want it
PONY
'Je moet iets doen, Toni' - heb ik dat gezegd?
Of heb ik het alleen maar gedacht?
Zo'n kind, dat alles krijgt
Ik heb het toch te eten gegeven?
't Was jouw kind, Toni
't Was ook jouw kind
Leg je hand op mijn buik, Toni
TONI
Love is in the air
Hate is in the air
Death is in the air
PONY
Ze hebben me zo gemaltraiteerd
Nu gaat het beter
Wat gaan ze doen?
Als ze het weten
TONI
It’s magic
It’s magic
PONY
Als ze merken dat het kind weg is
18
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Nee - het kind is niet weg
We gaan het straks ophalen en dan gaan we met zijn drieën naar een mega...mega...TONI
It’s a magical
A magical mystery tour

TONI
Wat gaan we doen, Pony
Wat gaan we doen om er niet meer aan te denken
Ik wil het van je horen, Pony
Ik wil horen wat je dromen zijn
Jouw grote droom voor deze wereld
PONY
Wat ik droom is wat ik geef aan jou
Ik weet waar jij van houdt
Van jeugd en orde hou jij
TONI
En van dieren
PONY
Van dieren houden we allebei, dat weet God
En dat is het juist
Dat is precies wat ik bedoel
Toni
Kom eens dichterbij
Ik wil dat je dicht bij me bent als ik het je uitleg
We beginnen met de kampen
19
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De kampen zijn een oplossing
De kampen voor de meisjes
Jij wordt ponymaster, Toni
De ponymaster in het ponykamp
TONI
Sociale dressuur, dat moet goed zijn
PONY
Kampen
Met zand en stro op de grond en met stalen hekken eromheen
Het worden er meer en meer
Eerst één en dan nog één en dan zijn er drie en dan vijf en dan acht en dan dertien - exponentieel
Het gaat snel, Toni
Overal zijn ze, ieder meisje wil erbij horen – want het is goed
Rust heerst daar, de rust van een kwaliteitskamp
TONI
En die kampen zijn van mij?
Van jou? Van ons allebei?
PONY
Ik bedenk het – maar het is voor jou
Het hele systeem is opgezet rondom jou
Jij mag ze de hele dag leren hoe ze met hun meisjesbenen op die blanke ponyruggen moeten rijden
Ik kijk naar jou die kijkt naar de meisjes
Mollige mascara-amazones
Ik kijk en ik ben warm en ik ben tevreden
Want ik weet dat je vanavond weer bij mij bent
TONI
Ik leid
Zij volgen
Een prepuberaal meisjesleger
Op weg naar de rijping van lichaam en geest
PONY
Je moet niet alleen maar kijken, natuurlijk
Je moet ze ook wat leren
Iets over liefde en discipline, weet ik het
TONI
Zorg dat het dier waarop je rijdt bang voor je is, zal ik tegen je zeggen
Angst is het begin van orde
Zorg dat jij de leiding hebt – trek, trek harde, trek zo hard dat het pijn doet, aan die teugel
20
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Zoek het perfecte tempo, zal ik ze zeggen
Regelmaat is de basis van alle zuiverheid
Breidt je gedachten steeds verder uit – dat zal ik ze zeggen
Nu is het nog het kamp, maar aan de andere kant van het hek komt straks ook de nieuwe waarheid aan
de macht
De waarheid van de zweep en het zadel
Je moet het terrein overzien
Je moet weten hoe zij denken
Zelf denk je altijd scherper
Je moet koud zijn
Je moet nooit moe zijn, omdat je een ding bent
Je moet wakker zijn
Je moet katte-ogen hebben, ogen die alles zien in de nacht
Je moet weten dat pijn de essentie is van leven
Je mag geen fantasie hebben, want fantasieën zijn verwarrend
Je moet weten waar hun hart zit
En waar de vitale organen
Je moet weten hoe hersens eruit zien, de hersens die jij met je kogels bevrijd hebt uit hun beknelling in
die schedel
Je moet weten waar je slaat
Je moet het schreeuwen kunnen horen en dan denken: dit is de muziek waar ik van
houd
Je moet de enige willen zijn
Je moet iets weten dat niemand anders weet
Je moet trots zijn op je lichaam
Je moet je verenigen met een onbekende en daar niet bij nadenken
Je moet dromen van een lege wereld
Je moet de oudste zijn, de enige die er altijd al geweest is
Je moet alles wat jij bent willen delen met iedereen
Je moet ze jouw somberheid geven
Je moet ze laten verdrinken in het geklater van jouw lach
Je moet ze laten begrijpen wat jouw idee is over mededogen
Je moet ze verwonden
En dan moet je het verband van die wonden wegtrekken, zodat het bloeden niet gestelpt wordt
Je moet verder kijken en nog verder – zo ver tot je het punt kunt zien waarop alles goed wordt – het punt
waar de rode zon langzaam wegzakt in het zwarte water
Je moet goed kunnen richten
Je moet ze precies tussen hun ogen kunnen raken, terwijl je gewoon doorgaat met lachen en praten
Je moet je kunnen distantiëren
Je moet altijd de eerste zijn
Je moet zwakte verachten
Je moet het allemaal uit liefde doen, je liefde voor een schone wereld
Je moet weten dat alleen de dieren onschuldig zijn
Je moet ze duidelijk maken dat je het alleen maar doet uit compassie
Je moet ze uitleggen dat jou ooit iets aangedaan is en dat dit nu jouw antwoord is
Je moet durven te lachen als niemand anders lacht
Je moet weten dat je altijd gelijk hebt
Je moet weten dat je je gelijk ontleent aan je kracht
De kracht die je koestert
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PONY en TONI
My life was a mess
As dark as the night
But you brought me into the light
I couldn’t care less
I gave up the fight
Until I found you as my guide
So I say
Horse
Horse
Beautiful horse
Why are those people so cruel
Horse
Horse
Wonderful horse
Show me your teeth
Yes it’s true
I love you
I look back and see
A child on its ow
Used to have friends – they were gone
I look back and see
A life hard as a stone
I know from inside it’s all wrong
There’s one place to be
A place that’s like home
The warm stable makes me feel strong
And I say
Horse
Horse
Beautiful horse
Why are those people so cruel
Horse
Horse
Wonderful horse
Can’t your eyes see
That it’s true
I love you
I used to go
Away from the crowd
So my sorrows could come to an end
I made myself low
I wasn’t too proud
To lay down at the feet of my friend
And I said
Horse
22
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Horse
Beautiful horse
Why are those people so cruel
Horse
Horse
Wonderful horse
Sugar you’ll eat
’Cause it’s true
I love you

PONY
Waar gaat het ons om?
Toni?
Het gaat ons om de kunst
Toch?
De kunst van het oorlog voeren
Alles wordt steeds slapper, Toni
Maar fanatiek ben ik nog steeds
De kunst van het oorlogvoeren
Sluit ze in en maak ze af
Weet wat je rechtvaardiging is
Toni?
Jij moet me helpen en dan help ik jou
Wij hebben onze lichamen in elkaar geduwd, Toni
Dat kan niemand ontkennen
Daar komt niemand bij
Dat is gebeurd
Dat was ook oorlog
Begrijp je dat, Toni?
Dat was overwonnen oorlog
Oorlog met andere middelen
We gaan die daad stellen
We moeten iets doen
23
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Wat nou ‘miskenning’?
Wat nou ‘te oud om nog iets te worden’?
Wij gaan ze laten zien dat het anders is, Toni
Ons lukt het
De wereld is een tent, Toni
En wij gaan die tent verbouwen
Oorlog voeren
Kunst
Kunst is tucht
Kunst is jij wel en ik niet
We moeten het weten, Toni
We moeten het doen
Wij zijn samen één sterk lichaam
Jij zit in mij en daar kunnen ze niet tegenop
Nu gaan we door
Nu gaan we iets doen, we moeten wel
Drift om te handelen
Nu gaan we naar buiten
TONI
Samen gaan we naar buiten
We lopen heel dicht naast elkaar en ik houd jou stevig vast
Iedereen mag het zien: wij horen bij elkaar
Samen
Die auto in
Onze auto
Is het nog steeds die rooie Mazda
Of - wat denk je – hebben we nu… ja
We rijden nu in een Koreaanse Four Wheel Drive
Kom, Pony
Geef me je arm, dan schroef ik mijn vuist nog harder aan
Daar gaan we
Hoog op die wielen
Horsepower – een machine willen we zijn
Een machine met gevoel
Met een hart
Met twee harten
Wij
We hebben zoveel gevoel, dat het haast pijn doet
PONY
Waar gaan we heen
TONI
Eerst gaan we naar het Damrak, om te oefenen
We stappen doodkalm uit die wagen
De hazardlampen knipperen
Zodat iedereen er goed omheen kan rijden
Het Damrak
24
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Je hebt daar een tentje
PONY
Een tentje met licht
Een tentje met machines
TONI
Geluid heerst daar
Het geluid van de poging
Het geluid van de levenswil
Zacht zoemen en het geklik van glas op metaal
En dan
Whamm
Crash
Kill
Go
We hebben een scherm voor ons
Een oorlogsscherm, in duizend kleuren
Smoke screen
Ik bedien de knoppen
Jij staat achter me en ik voel hoe je heupen tegen me aan duwen
Whamm
Killing fields
Pas waar alles verbrand is kan op de oude aarde iets nieuws groeien
Go
Shoot
Kill
Burn
Bury
PONY
We doen het samen
Hier in deze hal
Waar het licht steeds schemeriger wordt
Overal dat geluid
Ik ben met jou
Ik ben de enige vrouw hier
Overal machines en achter al die schermen staan ze
De jongens en de mannen
Ik zie de spanning in hun rug en in hun benen
Ze willen iets doen, met hun handen
Schieten
Doden
Winnen
Scheppen
Kom op, Toni
Druk je nog harder tegen me aan
Laat me voelen dat jij bent waar ik ben
Dat jij bent wie ik ben
25
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Dat je in me bent
TONI
We zouden ze kunnen vragen om met ons mee te gaan
De jongens uit de schiethal
De jongens met hun dunne snorretjes
De mannen met de zware schouders en het onvervulde verlangen
Ze hebben kracht die om bundeling vraagt
Ze zijn vervuld van destructieve potentie
Weerbaar en blind
PONY
Nee
Ik wil met jou
TONI
Ik hjeb godverdomme geen klein geld meer
Hoe werkt dat hier?
Kan je ook op je chipkaart spelen?
Godverdomme
Ook geen tegoed meer op mijn kaart
Pony
Kom op
We gaan
We bevrijden ons van dat geluid
Whamm
Blow
Shiver
We horen het al haast niet meer
PONY
Waar neem je me nu mee naartoe
TONI
Ik weet het niet
We weten het niet
We rijden
We blijven rijden
Wat is dat toch, hier in die stad?
Ik begrijp al die rode lichten niet
PONY
We zwerven, samen
Eerst door buitenwijken van de stad
De lege kantoren in het dode havenkwartier
De holle plantsoenen – gras en beton
26
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We rijden en er is niemand die we zien
De weg is leeg
De straten verlaten
TONI
Ik rijd
En jij zit achter me
Ik hoor je stem, al versta ik je niet
Ik ruik je haar
Een schroeilucht
Alsof je in een ruimte bent geweest waar vlees wordt verbrand
PONY
We zijn nu buiten de stad
Het lege land met de grijze wegen
Nog steeds geen ander verkeer
Wij zijn een koningskoppel
Dit hier is aangelegd voor ons
Het staal van de spoorweg blikkert in het waterige zonlicht
Ik omvat je van achteren
Ik houd mijn handen voor jouw ogen
Ook zonder iets te zien weet jij de rechte lijn van deze snelweg vast te houden
Wij zijn niet te kwetsen
Kijk
Daar
Daar, waar de hekken hoog zijn omdat er zoveel te beschermen is
Daar, aan de rand van de forensenstad
Daar moeten we zijn
TONI
Hier neem ik jou mee naartoe, Pony
Hier is het warm
Hier zijn de straalverbindingen
Hier is alles studiokwaliteit
Hier moet toch een mens te vinden zijn
See me
Hear me
Feel me
Kom te voorschijn
Een mens
Een waardigheidsbekleder
Iemand die het heeft gedaan
Die ons het heeft aangedaan
Iemand die we kunnen laten boeten
PONY
Wat zijn onze wapens, Toni
27
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TONI
In mijn hand houd ik jouw hand
En in die hand van jou rust het machinepistool
Ik help je
Zo’n wapen is zwaar
Ik help je met dragen en ik help je met richten
PONY
We zijn in het mediapark
Hier is iedereen belangrijk
Hier heeft iedereen verantwoordelijkheid
Ik word warm, Toni
Ik word warm van binnen
Warm van wat we doen
Dit is onze kunst
Dit is onze oorlog
TONI
Kijk
De eerste is de man in het goede pak
Glimmende schoenen, de blik is zelfbewust
Hé… commentator
Heb je nog iets te zeggen?
Ze zijn allemaal dronken hier
Weten alles over oorlog en vrede
Over recht en onrecht
Maar als ze mij zien, dan weten ze niets
Dan weten ze niet dat ik het ben
Dan weten ze niet dat ik elke avond naar ze heb zitten kijken en dat ik mijn oordeel gevormd heb
PONY
Mag het, Toni?
Is hij het die we moeten hebben?
Is hij niet te sympathiek?
TONI
Doe het maar, Pony
Ik geef je hand de kracht
Ik richt, jij schiet
Hij maakt zijn laatste draaiing
De laatste verbazing in zijn ogen
Het zelfbewuste is verdwenen
Alle bewustzijn verdwijnt
Daar ligt hij
Zijn lichaam huilt bloed
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PONY
Nu komen de anderen
Het geluid heeft ze in beweging gebracht
Wat goed dat wij onzichtbaar zijn
Kijk
De vrouw in de geruite rok en met het golvende haar
TONI
Haar ken ik ook
Is ook van de media
Is van een kwis
Hé – kijk nu eens naar ons
TV-troela
Verzin nu eens het antwoord op die vraag van ons
Get the picture?
Nee?
Jammer voor je
PONY
Ze is aan komen rennen toen ze de schoten hoorde
Ze buigt zich over hem die daar ligt
En dan zijn wij er
We richten op haar buik, de plek waar ze het schuldigst is
Dan valt ook zij
Op haar rug komt ze terecht en ze beweegt nog met haar been
Alsof ze voor de laatste maal nog iets in haar houding wil corrigeren
TONI
Ben je blij, Pony
Ben je nog steeds warm
Dit is publiek
Dit is commercieel
Hier komt alles samen
Uur van de waarheid
Prime Time
We zullen een verklaring geven
Maar eerst de daad
PONY
Moeten we er nog meer verzamelen?
TONI
Nog meer mannen in pakken
De mannen van het mediapark
PONY
29
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Mannen die kunnen zingen
Mannen van de sport
TONI
Mannen die alleen maar stemmen zijn
PONY
Ze weten niet uit welke richting het vuur en het staal zullen komen
Want wij zijn overal
TONI
De mannen
De vrouwen
PONY
En kijk – daar is een kind
We schieten dat hoofd eraf
TONI
Onschuldig hersenweefsel bedekt het asfalt van deze parkeerplaats
PONY
Bij elk schot dat we samen lossen manifesteert onze eenheid zich nog sterker
Ik ben wat jij wil
En wat jij bent
Dat doe ik
TONI
Kijk daar
Die bril
PONY
De jongen met het liedje
TONI
Verloren onschuld
Gelikt succes
PONY
Hij weet niet wat hij verkeerd heeft gedaan
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TONI
Maar hij zal weten dat er betaald moet worden, altijd
PONY
Kijk – staal brandt door zijn huid
TONI
Daar ga je, bril
Ik vond altijd al dat jij niet had moeten winnen
PONY
Kijk
Hem heb ik ook gezien
Presenteert het dierenprogramma
TONI
Onoprecht
PONY
Houdt niet van de dieren zoals ik dat doe
Ziet hun wijsheid en hun onschuld niet
Moet ook dood
TONI
Ja
Mens zonder waarde
PONY
En dan de laatste overlever zijn
TONI
En dan zelf ook verdwijnen
PONY
Nog niet
We zijn nu net goed bezig
Kijk – hij, van het weer
TONI
Hij van de economie
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PONY
Hij om wie de kinderen altijd zo moeten lachen
TONI
En zij die zo verontwaardigd kan doen
PONY
Alle deuren en alle ramen van alle kantoren in het mediapark staan open
Wie zijn al die mensen, Toni
En wat hebben ze verkeerd gedaan?
TONI
Ze hebben het succes gestolen
Ze hebben ons onze stem afgenomen
Ze hebben…- ze zijn…- dat zie je toch ook wel, Pony?
Ze hebben wat wij niet hebben en ze zijn waar wij niet zijn
En dat is wat niet ma
We moeten het durven, Pony
We moeten onze rancune durven leven
PONY
’t Is goed, Toni
’t Is goed om jou dat te horen zeggen
Zoveel mensen, hier
Zoveel om kapot te maken
Van alle richtingen komen ze aangelopen naar het warme centrum
dat wij aan het opbouwen zijn
PONY en TONI
Centrum van het haperend hart
Centrum van het stromend bloed
TONI
Van nature nieuwsgierig, zo zijn ze hier
PONY
En dat ze onkwetsbaar zijn, dat denken ze
TONI
Maar wij weten meer
PONY
Wij weten dat beter
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TONI
Is er nog steeds geen camera die ons ziet?
Ik wil me overgeven
Overgeven aan het beeld
Kijk
Kijk naar mij, dan
Hoeveel pixels ben ik voor je oog?
Ik heb een verklaring
Voor we weg gaan wil ik on the air
Ik doe dit niet voor ons
Ik doe dit voor de zwakken
Voor de kwetsbaren
Voor de wereld die zwak is
De wereld die niet meer kan denken
Ik wil het allemaal verklaren, maar dan moeten jullie me een camera geven en een beetje tijd en
aandacht
Kijk
Dit is Pony
Pony met de lege buik
Pony die het is kwijt geraakt
Pony die er niet voor kon zorgen
Ik doe het voor haar, want wat zij niet heeft dat hoeft niemand te hebben
Niemand rust
Niemand tevreden
Pony heft het recht om haar eigen tekort te vermenigvuldigen
PONY
Wat zeg je toch allemaal, Toni
Het is niet te volgen
TONI
Maar jij begrijpt me toch nog wel?
Anders is alles verloren
We came and we went
We believed in our mission
But the world would not listen
All we can say is
No comment
We know what´s wrong
They should give us power
We´re as pure as a flower
And what we say is
No comment
We built the camps
And we gave them the horses
It stops here, they force us
What´s left to say is
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No comment
We had this dream
How to kill man and woman
We were told it´s not human
So all we can say is
No comment
We shoot our guns
Destroying the power
This is our finest hour
And all we can say is
No comment
Kom, Pony
De avond valt over het mediapark
Het is stil
Ons wapen rust warm en willoos in jouw hand
Ergens ver weg hoor je een vogel
Hij wil iets, maar hij weet niet wat
Hij weet niet of het ooit nog komen zal
Hij laat weten dat hij wach
Kom, Pony
We zoeken een huis op, ergens in de straten van dit stadje
Een huis dat ons bevalt
We trappen zonder geluid te maken de deur in
En als er achter die deur iemand thuis blijkt te zijn wordt die geluidloos afgemaakt
We willen de rust niet verstoren
Als we zeker weten dat er niemand meer is
Gaan we in de hoogste kamer van dat huis
Rustig liggen slapen
We houden elkaar vast
En we wachten, zonder bewustzijn
We wachten droomloos op een nieuwe dag
PONY en TONI
Save me
Lovely lion
You are my only friend
When I come to say goodbye
One tear drops from your only eye
Save me
Lonely lion
And I will save you at the end
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