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SYNOPSIS:
Proloog:
De gevluchte Koerd Lali heet het publiek welkom en geeft zijn visie op het
verhaal dat gaat volgen. Zijn alter ego in de opera (vanaf nu Lali genoemd)
bezingt zijn heimwee naar Iran.

Akte I:
1981: een grote, Koerdische tent op een dorpsplein in noordwest Iran.
Het publiek neemt plaats achter tafels waarop later het diner zal worden
geserveerd. Als opening van het dorpsfeest draagt de dichter Omar Khayyam
in het Farsi voor uit eigen werk. Dan verschijnt de heraut van de dood met 3
engelen ten tonele en roept op tot bezinning op de eigen sterfelijkheid.
Het feest begint met de traditionele maaltijd en vrolijke dansmuziek.
Na enige tijd hoort men oorlogsgeluiden vanuit de verte. Even later komen
de mullah en zijn helpers de tent binnenvallen om de islamitische revolutie
ook aan dit gezelschap op te leggen. Alle alcohol wordt in beslag genomen en de
islamitische zeden worden afgedwongen. Na een woedepreek verlaten zij de
tent en de muzikanten proberen tevergeefs het feest weer op te pakken.
Uiteindelijk neemt zijn moeder verdrietig afscheid van Lali.

Akte II:
Scène 1:
In de verhoorruimte van een kazerne ergens in Iran wacht een oﬃcier routineus
op de volgende verdachte. De ondervrager probeert Lali de namen van de cast
van zijn opera te ontlokken, maar Lali blijft zwijgen. Pas tijdens marteling
breekt hij en slaat hij door.

Scène 2:
Bij een grensbrug tusen Iran en Turkije houdt een soldaat verveeld de wacht.
Lali wacht in de bergen ernaast angstig af tot de aflossing komt.
Gedurende het lange wachten heeft Lali een visioen van een meisje van het
dorpsfeest, dat hem mist. Na de aflossing kan Lali de nieuwe soldaat omkopen
om hem te laten passeren. Zijn lange vluchtreis naar Nederland begint.

Akte III:
In een filiaal van een bekende schoenenwinkel in Amsterdam staan twee
verkopers zich te vervelen. Lali komt in zijn afgedragen plunje binnen en bekijkt
de collectie, argwanend gadegeslagen door de verkopers, die hun afkeer van
vreemdelingen duidelijk laten merken. Lali pareert hun blikken met vergelijkbare
minachting. Een vrouw komt binnen en bekijkt de collectie. Terwijl zij geholpen
wordt door de verkopers verlaat Lali triomfantelijk de winkel met
nieuwe schoenen, enkel betaald door achterlating van zijn oude, versleten paar.
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Koerdistan
Algemeen
De herkomst van de Koerden is niet geheel duidelijk. Volgens de Koerdische
professor Mehrdad M.R. Izady zijn de Koerden de afstammelingen van de
volkeren die zich in de loop van duizenden jaren vestigden in de geografische
landstreek die Koerdistan heet.
Hun taal, het Koerdisch, waarvan meerdere varianten en dialecten bestaan,
is net als het Perzisch een Indo-Iraanse taal. De Koerden wonen in Turkije,
Syrië, Irak (Iraaks-Koerdistan), Iran, Armenië en in de vroegere Sovjet-Unie.
Er is ook een Koerdische diaspora, die vooral in Noord-Amerika en
Europa woont.
De Koerden vormen een van de volkeren die een eigen taal en cultuur hebben,
maar geen eigen staat. In Irak hebben de Koerden, na de val van het regime
van Saddam Hoessein, verregaande autonomie verworven. Aan het begin van
de 20e eeuw, toen het Ottomaanse Rijk werd opgedeeld, was in het Verdrag van
Sèvres (1920) autonomie voor de Koerden voorzien, met de mogelijkheid
tot onafhankelijkheid na enkele jaren. Hiervan is niets terechtgekomen.
Door de opstand van Turkse patriotten onder leiding van Atatürk is het verdrag
nooit rechtsgeldig geworden. De Vrede van Lausanne in 1923, die de grenzen
van het moderne Turkije vastlegde, repte met geen woord over de Koerden.

Religie
De meeste Koerden zijn religieus. Circa 90% is moslim en ook zijn veel Koerden
Jezidi's. Een klein deel, circa 5%, is christelijk en er bestaat zelfs een kleine
joodse minderheid. Van deze laatste groep is sinds de onafhankelijkheid van
Israël een deel naar dit land geëmigreerd. In de 7e eeuw hebben de meeste
Koerden zich bekeerd tot de islam na de Arabische invasie. Volgens velen
hadden de Koerden vroeger Zoroastrisme als geloof, vandaar ook dat ze elk
jaar het zoroastrische nieuwjaar uitbundig vieren. Ook vieren ze
Nowruz, een feest afkomstig uit het Midden-Oosten waarbij de komst
van de lente wordt gevierd.

Iran
In Iran wonen ongeveer 8 miljoen Koerden, voor het grootste deel in het
noordwesten van het land. In de chaos die op de Eerste Wereldoorlog
volgde, grepen Koerdische stammen de kans autonoom te worden.
De strijd kende een hoogtepunt toen in 1926 een Perzische prins uit de
Afgezette Qajardynastie vanuit Irak een opstand ontketende in
Iraans Koerdistan. Daaraan kwam een einde in 1926-1927
toen de nieuwe sterke man van Iran, Reza Pahlavi, vader van de laatste
sjah van Iran, met een modern nationaal leger de tribale strijdkrachten bedwong.
De Koerdische nomaden werden gedwongen zich blijvend te vestigen in dorpen
in een centraal deel van Iran.
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In 1942 richtte een groep Koerden in Mahabad de Komalaye Jiani Kurdistan
("Comité voor deWedergeboorte van Koerdistan") op, met als voorman de
religieuze leider Qazi Mohammed. De invloed van dit comité breidde zich
(ondergronds) snel uit. In 1945 ging het op in een Koerdische Democratische
Partij. Op 22 januari 1946 werd Qazi Mohammed in Mahabad tot president van
de Republiek van Mahabad uitgeroepen. Hij eiste van de centrale regering in
Teheran vergaande regionale autonomie.
De Iraanse premier Qavam verklaarde dat dit alleen kon gebeuren na vrije
verkiezingen onder leiding van Iraanse troepen. Onder dat voorwendsel trokken
in december 1946 Iraanse troepen Koerdistan binnen. Qazi Mohammed werd
ter dood veroordeeld en opgehangen. Koerdistan bleef verdeeld over vier
Iraanse provincies.In 1961 brak in buurland Irak een opstand uit onder de
Koerden, onder leiding van moellah Mustafa Barzani. De Iraanse regering
wist Barzani zover te krijgen zijn Iraanse bondgenoten tot rust te manen in ruil
voor Irans steun aan het Koerdische verzet in Irak.
Eind jaren zestig leefde echter in Iran de weerstand weer op tegen het regime.
De KDPI kwam onder leiding van radicalen, die op congressen in 1971 en
1973 besloten tot gewapend verzet met Koerdische autonomie als doel.
Na de val van het sjah-regime in 1979 kon de KDPI openlijk als partij
functioneren. Inmiddels was de Islamitische Revolutie in volle gang.
Veel Koerden, van wie de meerderheid soennitisch is, Verzetten zich tegen deze
totalitaire sjiitische beweging, waarop de KDPI opnieuw werd verboden.
In april 1980 kondigde de Iraanse regering een economische
blokkade van de Koerdische gebieden af. Toen in september 1980 de IraansIraakse oorlog uitbrak, legerde Iran troepen in Koerdistan. De Koerden verzetten
zich en het lukte de KDPI in de bergen enkele 'bevrijde zones' in te stellen.
Bagdad steunde de Iraanse Koerdische rebellen en de KDPI kon haar centrale
hoofdkwartier dicht bij de grens in Irak vestigen. Teheran steunde daarentegen
de Iraakse KDP.Het kwam verscheidene malen tot bloedige conflicten tussen
deze aanvankelijk zo met elkaar verbonden groepen.
Na de dood van Khomeini zocht KDPI-leider Ghassemlou contact met
Teheran. Via bemiddeling van de Weense universitaire docent en Koerd dr.
Rasoul kwam het tot een gesprek tussen Ghassemlou en twee Iraanse
diplomaten.Tijdens deze ontmoeting op 13 juli 1989 werden Ghassemlou, een
medewerker en bemiddelaar Rasoul doodgeschoten. In 1992 werd in Berlijn de
opvolger van Ghassemlou tijdens een soortgelijke ontmoeting vermoord.
De Iraanse regering ontkende elke betrokkenheid bij de aanslagen, die
vrijwel zeker door de Iraanse geheime dienst werden uitgevoerd.
Sindsdien is de KDPI verzwakt. Op dit moment is de PJAK (Partij voor het
vrije leven van Koerdistan) vooral actief.
Deze partij voert de strijd net als de Turks-Koerdische PKK in de bergen.
De twee partijen die nauw met elkaar verbonden zijn en vechten
voor een vrij Koerdistan, werden eind 2007 zwaar bestookt door
Turkije en Iran. Deze partijen worden algemeen als terroristisch bestempeld.
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Philosophy of Omar Khayyam
It is quite appropriately claimed that Khayyam was the poet of destiny. However,
it will be very wrong of us to think that he was a fatalist, at least by the common
understanding and definitions that we have of this word.There are two major
schools of thought in trying to classify Omar Khayyam's Rubaiyat. One claims
that he was highly influenced by Islamic mysticism, and particularly sufism,
and his references to wine and lovers are allegorical representations
of the mystical wine and divine love.
A second school of thought refutes the first completely, claiming that Khayyam
understood his mortality and inability to look beyond, and his references
to wine and lovers are very literal and sensual. Khayyam himself has given us a
clue in one of his Rubaiyee's (singular for Rubaiyat), when he literally says:
Some in deep thought spirit seek
Some lost in awe, of doubt reek
I fear the voice, hidden but not weak
Cry out "awake! Both ways are oblique."

It is safe to assume that both the above schools of thought are somewhat
erroneous, and that the proponents of each, while half understanding
the wisdom that Khayyam imparted, are turning and twisting his words to suit
their own beliefs. One only has to look at Khayyam's life to come to the same
conclusion. He was a super-achieving genius. He was counsel to ministers and
kings. He was a mathematical genius, presenting solutions to problems that were
centuries ahead of his time. He was a highly knowledgeable astronomer,
who calculated the duration of the solar year with unmatched accuracy,
at least unmatched until this century.
He was knowledgeable in other physical sciences such as medicine and chemistry
(or alchemy at his time). He was a much sought after philosopher and teacher.
The very fact that he had the urge, the drive, and the discipline to compose and
write the Rubaiyat, shows that he had a depth of perception and vision that
we are still having diﬃculty understanding.

10

11

12

A man who has done so much in his life is clearly not a mystical fatalist claiming
" what will be, will be!" To the contrary, he saw the folly of being mesmerized by
such techniques, which may bring amazing visions of reality, but so long as they
remain visions, they are not and cannot be the truth, the reality itself.
Furthermore, a man who changed the world of his time and for centuries after,
is clearly not one who would say, "since we are all going to die, let us concern
ourselves with sensual pleasures only.
" He clearly saw that just as mystical infatuations were merely visions
of reality and not the truth, sensual pleasures were also representations of
a deeper joy and not the truth either. Anyone who can so clearly pose
the questions of mortality and temporality of our existence has obviously
struggled deeply with life and death and existence.Khayyam understood
the meaning of not being in control of our lives and deaths, and found
the limits of our freedom. He understood what was Important in life.
And through his life, his teachings and his Rubaiyat conveyed that meaning,
though in somewhat of a cryptic form, nevertheless complete and intact to us.

Khayyam understood that it was our fate, our destiny, something beyond our
control to be born into this world. He also understood that death was an
inevitable fate for anyone who was ever born. He understood that our bodies
come from dust and clay, and return to clay. He understood the fantasy
of concerning ourselves with the future, as well as the neurosis of
staying in our past. He saw that all we have is this ever slipping moment,
this now, which itself has a timeless quality.
And he understood that in life what is important is that deeper joy and love for
which we have infinite yearning, as well as capacity to both receive and emanate.
His Rubaiyat force us to ask those ultimate existential questions, and lead us
down a path that, unless we are lost along the way or are destabilized by the
abyss which we must traverse, must inevitably reach the same answer.
Those ultimate truths that in life all that matters is love and joy.
All else is fantasy and fallacy.
If we accept Khayyam's philosophy and heed his advice, then we will shift our
focus from the external, be it mystical or sensual, to the internal. And if we go
through this transformative alchemical transmutation of the soul, we too
will become like Khayyam, men and women who change ourselves, and
consequently our world, as well as the future worlds to come.
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Ik kan koken DE TRAGIEK VAN EEN GASTROSEKSUEEL
Eten maakt fanaten van ons.
Op dit deel van de aardbol niet zozeer om het te bemachtigen, maar des temeer
om het te bereiden. En daar dan weer wedstrijdjes in te houden. Nieuwste
fenomen op televisikookgebibied , afkomstig uit Australië: Junior Masterchef.
Kinderen tussen de acht en twaalf jaar strijden om cheftitel Bizar in eerste
instantie, kinderen die fanatiek de perfecte slagroom willen kloppen, why?, maar
ook weer snel gaperig normaal, zoals al die kookwedstrijden met hun mengeling
van ernst en belachelijkheid uiteindelijk vooral een beetje murw maken.
Verwant opvallend fenomeen: de steeds centraler geplaatste kookboekentafels in
de verder noodlijdende boekwinkel.
De kookboeken lijken niet aangesleept te kunnen worden: kleurig, rijk,
uitbundig, met leeslint en goudopsnee. Culi-porno is het, die fullcolor-uitstalling
van roze vleeswaren en net-op-het-punt-van-uitlopen-staande kaasjes,
overbloezende spinaziesouﬄés en fierpaarse artisjokken, toegedekt door een enkel
glimmend blaadje sla, een verlegen groen trosje druiven. Zucht.Zucht, ja.
Kookboeken zijn geen kookboeken meer, zoals m'n moeder ze in een
bescheiden rijtje van twee in de kast naast de maggi en de nootmuskaat had staan.
Ik kan koken heette haar bijbel, en ik heb 'm nu naast me liggen. De vergeelde
band is losgeraakt en zorgvuldig door haar met vier stukjes wit cellotape geplakt
om erger te voorkomen. Koken was nog een even serieuze als basale zaak.
Als om ons hiervan te doordringen begint het boek met een historisch overzicht
van kookkunst en tafelgewoonten, van de Assyriërs tot de oude Germanen, en
vervolgt het met het hoofdstuk De voeding van de mens. De eerste zin laat er
geen misverstand over bestaan waarom we straks koekenpan en pollepel ter
hand moeten nemen:'De opname van het voedsel heeft ten doel de cellen
van het lichaam te voeden.'Arme huisvrouwen in de jaren vijftig.
Dokter Frank was weliswaar nog nergens te bekennen, maar uit dit kookboek
klinkt een niet minder witgejaste stem op: 'Aangezien er voortdurend
slijtage van lichaamscellen plaatsvindt, is het noodzakelijk dat door de voeding
deze cellen weer worden bevoorraad met nieuwe stoﬀen of worden vernieuwd.'
Kom nog maar eens om dit soort tot nederigheid stemmende bespiegelingen
in de hedendaagse kookwereld. De kookboeken die zich bij mij in de keuken
opstapelen zijn lifestyle-prospectussen. Jamie Oliver, in Jamie in Italië:
'Met dit boek wil ik je niet alleen een verzameling Italiaanse recepten geven,
maar je ook deelgenoot maken van een paar waanzinnige ervaringen die ik had.'
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Het zijn handleidingen voor levens zoals we die zouden willen leiden.
Gordon Ramsay, in Gordon Ramsay kookt: 'Ik kan niet thuis met mijn voeten
omhoog de krant lezen, maar desondanks leer ik de rust steeds beter kennen.
We maken echt iets leuks van het koken. We hebben een open keuken, met een
grote bank en voldoende ruimte om je te ontspannen.' Het kookboek als leidraad
voor het soort mens dat je eigenlijk zou willen zijn, met bijbehorend kookeiland.
Nigella Lawson, in het woord vooraf bij haar kookboek Feest (en denk nog even
aan de basale voedingsplicht van Ik kan koken): 'Koken heeft vele functies en
slechts één daarvan is het voeden van mensen. Wanneer wij naar een keuken
gaan, of wanneer we er zelfs alleen maar over denken om naar een keuken
te gaan, creëren we een idee dat we over onszelf hebben, over het soort mens
dat we zijn of zouden willen zijn.'
Je ziet het voor je, voorzover het zich niet al in paginagrote foto's aan je opdringt:
lachende vrienden rondom een gulle knoestige tafel, de glazen geheven,
in afwachting van al het heerlijks dat straks de keuken uit wordt gedragen.
En wie dan in die keuken staat, schort voor, goochelend met drie pannen tegelijk,
een vergiet én zes souﬄévormpjes? Inderdaad, daar staat het soort mens dat je
wel en niet wil zijn. Die op dat moment niks anders aan het hoofd probeert te
hebben dan zo onvergetelijk mogelijk voedsel voorzetten. De gastroseksueel
kortom, die al in de vroege ochtend op pad is gegaan om én naar de gewone
slager (voor het kalfsvlees, pardon) én naar de biologische slager te gaan
(voor de salsiccia, die niet voorradig bleek waardoor uitgeweken moest worden
naar Tutti a Tavola iets verderop).Voor het brood (ambachtelijk zuurdesem)
werd aangesloten in de rij voor het Vlaamsch Broodhuys, en kaas (grana padano
aan één stuk, verse ricotta) wordt gehaald natuurlijk bij Hooft - kaas Hooftzaak-,
blanke amandelen en verse tuinbonen bij de Marokkaan. Waar de gewone
supermarkt blijft in deze queeste voor de juiste ingrediënten?
Die bevindt zich op de heenweg, de Jumbo, voor de 'basics' als kattenvoer, melk,
wasmiddel, en op de terugweg, de Albert Heijn, voor de laatste vergeten dingen
als servetten, garnalen, toastjes werd voor het eerst oﬃcieel gesignaleerd in
Engeland, drie jaar geleden, toen food-bedrijf PurAsia een grootscheeps
onderzoek deed naar de kookgewoontes van de Britten.
Net na de Tweede Wereldoorlog hielp een kwart van de Engelse Mannen
'wel eens' een handje mee in de keuken. Twee generaties later zet maar
liefst zestig procent van de mannen met grote regelmaat ingewikkelde
maaltijden op tafel voor familie en vrienden.
De keuken blijkt sluipenderwijs opgewaardeerd tot locus amoenus, waar lekkere
dingen worden bereid om iemand mee te verwennen en/of te verleiden.
De helft van de ondervraagden is het erover eens dat iemands kookkunst
hem of haar aantrekkelijker maakt. Buiten dat: koken is niet langer voor vrouwen
en voor mietjes, of niet uitsluitend, maar ook voor macho's.
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En dan dus niet zozeer het koken om hongerige magen mee te stillen
na een lange werk- of schooldag, maar om indruk te maken in het weekend,
het zogeheten show-koken. Kookgoden en testosteronkanonnen
Jamie Oliver en Gordon Ramsay zijn de nieuwe social engineers.
Ze blijken een verreikende invloed te hebben met hun kookboeken en
kookprogramma's. In de termen van het onderzoek: de gemiddelde mannelijke
gastroseksueel is 25-44 jaar oud en bereisd.
Koken doet hij voor z'n plezier en om bewonderd te worden.
Culinaire tv-programma's als Masterchef ( Jamie Oliver) en Hell's Kitchen
(Gordon Ramsay) zijn favoriet. Eenvijfde van de vrouwen zegt dat hun partner
een betere kok is. Dat aantal loopt op tot een kwart bij vrouwen jonger dan 34
jaar. Volgens het onderzoek heeft de toename van het aantal werkende vrouwen,
het zou eens niet zo zijn, mede geleid tot de komst van de gastroseksueel.
Máár: gastroseksuelen kunnen zowel mannen als vrouwen zijn, zo luidt het
uiteindelijk zalvend. 'Wat ze delen is hun liefde voor eten.'
Voor vrouwelijke gastroseksuelen ligt de zaak alleen natuurlijk toch net even wat
gecompliceerder. Hier niet een sexy enteren van een vreemd domein, maar het je
opnieuw proberen toe te eigenen van al te bekend terrein. Grootgebracht door
een moeder die hield van koken, en op zeker moment zelfs in de avonduren
een kookcursus ging volgen, 'de fijne keuken' geheten, zodat wij opeens zoiets
exotisch als macaroni met ham en kaas op ons bord kregen (in plaats van met
smac of gehaktballetjes), lag mijn eigen gastroseksualiteit misschien altijd al wel
op de loer. De tijdgeest was er echter nog niet naar, naar mijn smaak: koken was
iets voor vrouwen die de hele dag de tijd hadden een schenkel te laten trekken
voor bouillon, die dan weer de basis moest vormen van groentesoep.
Koken stond in het rijtje huisje, kindje, beestje. Breien was hierbij vergeleken een
subversieve activiteit. Alvorens de sluimerende domestic goddess in mij bevrijd
zou kunnen worden, moest eerst nog de hobbel van de tweede feministische
golf genomen worden, en de tuttige Delia Smith het veld ruimen voor steviger
types als Nigella Lawson en onze eigen Sylvia Witteman.
Aan de andere kant: mijn drie jaar jongere zus heeft nooit enige animo richting
fornuis ontwikkeld, ook niet richting tweede feministische golf overigens,
en eet nog steeds het liefst biefstuk met patat, of bij McDonald's.
Onze uiteenlopende eet- en kookbewegingen zijn de perfecte weerspiegeling van
de almaar groter wordende kloof tussen de kokers en de niet-kokers.
Hebben de niet-kokers de tijd in de rug met het toenemende aanbod van
prefab-maaltijden, afhaalboeren en snackketens, de kokers kunnen zich helemaal
gek laten maken door het laagdrempelige aanbod van zespitsfornuizen
en aga-ovens, eerlijk vlees van kleinschalige varkensfokkerijen,
zes soorten zout in oplopende gradatie van grofheid en eigen rucolateelt.
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De zelfverklaarde culi's, de foodies, de gourmands, ze steken elkaar ook
binnenshuis de loef af, en natuurlijk, het is allemaal voor de 'fun', zoals een
vriend niet nalaat op te merken, maar je gaat je gasten natuurlijk geen kipfilet
à la bonne femme meer voorzetten ('maar het is zo lekker', piep ik).
Zoals het stukgekookte kookboek van Berthe Meijer, De avontuurlijke keuken,
misschien ook eens op het achterste schap moet worden gezet. Zó jaren tachtig.
('Maar het was/is zó'n fijn kookboek, is al drie verhuizingen meegegaan...')
En dus wijst deze vriend er fijntjes op dat die gehaktballen die ik klaarblijkelijk
net even te achteloos weg had zitten prikken, wel handgedraaid waren en
vervolgens gestoofd in een puree van verse romatomaten met net wat rauwe
venkel. En wat een heidense klus het was geweest de gehaktballen heel te
houden. 'Respect', zeg ik, mijn mond afvegend met het servet, denkend aan de
souplesse waarmee mijn moeder haar gehaktballen kneedde, en wist te vrijwaren
van iedere verbrokkeling. Maar toen zat er vast nog gewoon lijm in het gehakt.
'Eten bij vrienden', zegt mijn zus, en ze zoekt naar haar sigaretten. 'Hoe kóm je
erop.''Koken voor vrienden', zeg ik. 'Heb je dat wel eens gedaan?'Geen háár,
et cetera. Wat me er toch plotsklaps op wijst dat ik best wel een culi-snob ben.
Serveer me je tapenade en ik zeg wie je bent. Komt-ie bij de supermarkt
vandaan, haal je 'm bij de Marokkaan, of maak je 'm zelf ? Zus: 'Wat is dat
zwarte spul? Heb je geen kruidenboter?' Het geheim van een maaltijd is dat
het nooit zomaar een maaltijd is. Als kind moest ik ervoor zorgen dat als ik bij
een ander kind speelde ik weg was voordat de tafel gedekt werd. Eigenlijk al
voordat de pannen op het vuur gingen. De etenslucht in een ander huis,
het aangezicht van een vreemd gedekte tafel... Ik kreeg acute buikpijn
van weerzin en heimwee. De eerste keer dat ik met mijn vriendje op vakantie
ging, moest iedere geur van gegrild vlees, in restaurant, café, op de camping,
worden vermeden. Wat best lastig bleek in Frankrijk. Bij hem thuis werd ik
ingewijd in rituelen die mij zó vreemd waren dat ik er akelig van werd.
Als er Chinees werd gegeten, verscheen er een pot mayonaise op tafel.
Het toetje moest van hetzelfde bord worden gegeten als waarvan je net je
aardappelen met jus had weggewerkt. Ik was er te groot voor, maar het
liefst wilde ik m'n ouders opbellen. 'Komen jullie me halen?'
Sowieso blijft een avondmaaltijd in den vreemde, met niet door en door
vertrouwd gezelschap, een precaire aangelegenheid. Jeﬀrey Steingarten,
culinair medewerker van Vogue, heeft het over iets dergelijks - denk ik als hij uitlegt dat eten nooit gewoon een warme maaltijd is. 'Onze houding
tegenover voedsel laat zien hoe we denken over moederschap en verzorging,
over geven en samen delen, over traditie en gemeenschap, en over de vraag
of we de natuur als vriend of vijand moeten beschouwen.'
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Het zal te maken hebben met een ingebakken idee van aandacht en moederzorg
dat het nog steeds beneden mijn stand is om met verjaardagen niet zelf een taart
te bakken, hoe lekker de taarten ook zijn bij de taartenwinkel. Of ik nu
appelpartjes aan het rangschikken ben, of marsepein aan het uitrollen, is het niet
de geest van mijn moeder die op me neerdaalt dan wel die van de ambitieuze
taartbakster in het werk van Michael Cunningham. Zowel in Bloedverwanten
als in De Uren beschrijft hij de vrouw die met alles wat ze in huis heeft,
figuurlijk, een taart aan het bakken is. De wereld om haar heen kan instorten,
die taart moet perfect zijn. Desgevraagd lichtte de schrijver in een interview
toe: 'Voor die vrouwen is zo'n taart hun link tussen de keuken en de metafysica.
Die ene schitterende verjaardagstaart is hun gooi naar de volmaaktheid.'
En de taarten worden almaar schitterender, met eetbare bloemen in het
marsepein gestoken, afgekwast met een klein beetje eiwit zodat het lijkt
alsof ze bedauwd zijn. Kan het allemaal nog erger, nog meer, nog mooier?
In een recent artikel in Harper's Magazine, 'Gastronomania', merkt de
Engelse schrijver Will Self op dat hij midden jaren negentig, toen hij enige
tijd restaurantcriticus was, nog dacht: 'things couldn't go on getting foodier.
' Terwijl de foccaccia en de extra vergine olijfolie nog aan hun opmars
moesten beginnen. Vijftien jaar later is het wel duidelijk dat er nog steeds
rek blijkt te zitten in het almaar 'foodier' worden van de dingen.
De taartenspeciaalzaak om de hoek gaat uitbreiden. Er is meer voedsel, er
wordt meer over voedsel geschreven en gepraat dan ooit, maar de manier
waarop al dat voedsel genuttigd wordt is een steeds sterker 'klassending'.
De grote meerderheid koopt goedkope, vette etenswaren en wordt dikker.
Een kleine minderheid abonneert zich op de Delicious of Elle Eten, of
beter nog: Good Food, kookt zich een precieuze slag in de rondte, weet
precies in welk restaurant gegeten moet worden, en loopt nóg overal
achteraan te hijgen. De tragiek van de gastroseksueel is dat hij omringd
wordt door mensen die echt van koken weten. Want laten we wel zijn:
Jamie Oliver, Gordon Ramsay, Nigella Lawson... Ze hebben hun werk
gedaan en zijn al lang weer ingehaald. Die kun je niet meer met goed
fatsoen op tafel zetten. Yotam Ottolenghi, dat is de man. 'Wie?'
Italiaans-Duits, in Jeruzalem grootgebracht. Schrijft al jaren over eten in
The Guardian. Filosofie: eten moet aantrekkelijk zijn. Heeft in Londen vier
eetwinkels - salades, zoete taarten, hartige taarten, joekels van meringues en een restaurant. Geweldig kookboek, Plenty. 'Plenty?'
Inderdaad. Vegetarisch zonder dat het vegetarisch is.
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Tussen de vleeskleurige kookboeken in de culi-pornohoek blijkt het dan
ook niet onmiddellijk te vinden, terwijl er een hoge stapel van ligt.
Ottolenghi gaat in zijn presentatie terug naar de basis: witte achtergrond,
simpele pentekeningen die de contouren aangeven van paprika's, aubergine,
broccoli. In het serene omslag heeft Plenty verdacht veel weg van Ik kan koken.
Het 'woord vooraf ' had echter niet culi-snobbier kunnen beginnen: 'Ik noem
om te beginnen iets heel simpels en pretentieloos als rijst.' Heerlijk. Jongens,
volgend weekend: aardperen met manouri en basilicumolie.
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Overwinning
Tijd
angst
ruimte
wachten
wachten
te laat.

Zwellen
krimpen
tijd
angst
laarzen
keren
weren
strekken
knokken
angst.

Wagen
wikken
lopen
angst
slapen
Oh..... één is dood
ruimte.
Oh..... één is .....
Stilte
gewond
vuur
Oh.....ruimte.....
Krimpen
angst....dood .....
richten
.....dood.
schieten
stilte
rennen
slapen
rennen
Oh..... waar is mijn geweer?

Stilte
Oh.....één gilt...
Nee....nee
ik wil niet dood...
lopen.....lopen.
Lopen
hinken
knokken
smijten
wurgen
vallen.
Aanvallen
te laat
richten
dood.
Zinken
Stokken
storten
draaien
waaien
graaien
maaien
angst
Rennen
verloren.

Tijd
stilte
grissen
missen
kussen
stilte
angst.
missen
niet meer kussen
schieten
niet meer richten
angst
niets doen.....
niets....
niets....
niets....

Lali’s vlucht: Libretto
Proloog:
De echte Lali ontvangt het publiek, stelt zich voor en geeft een korte uitleg
van de opera die ze te wachten staat:"Mijn naam is Lali, de opera die U
gaat zien gaat over mij. Het is een hyperrealistische, scène na scène, woord voor
woord waar gebeurd verhaal van gebeurtenissen uit mijn leven.
Ik ben schilder, de decorstukken zijn alle van mijn hand.
De gedichten die tijdens de opera door mij in het Farsi worden
voorgedragen zijn van Omar Khayyam uit zijn beroemde Rubayat, ze zullen
in het nederlands worden ondertiteld.De opera bestaat uit een korte
proloog en 3 aktes. In totaal duurt het geheel inclusief 2 pauzes meer dan 3 uur.
Tijdens de eerste akte wordt er een maaltijd geserveerd.
De eerste akte “Afscheid” speelt zich af op een dorpsfeest in Koerdistan,
Noordwest-Iran.De tweede akte “Verbanning” speelt zich af op 2 plaatsen, eerst
binnen een kazerne, later bij een grensbrug in de bergen tussen Iran en Turkije.
De derde akte ”Thuis” vindt plaats in één van de vele filialen van een bekende
schoenenketen in Amsterdam.
De persoon die U nu direkt gaat horen is diegene die mij speelt in de

Opera: Lali."
Proloogaria (Lali):
De rode wijn uit dalen rond Shiraz
Het graf van Ha’fez in diezelfde stad
De brug van Isfahan
De smaak van verse moerbeien
De leeuwen van Persepolis
De zang van de imam
Dit was ons Iran
Al eeuwen vol cultuur
Juweel van Azië
Gekoesterd door Moghuls
Ach, mijn arm Iran
Verkracht door zwarte kraaien
Verstikt in duizend sluiers
Gaat al je pracht teloor
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Een bergdorp westelijk van Tabriz
De oude madrasa van Meshed’s bazaar
Geur van amandelen
Het vuur der Zoroasters
De zoete smaak van echte gaz
Gezang uit Koerdistan
Dit was ons Iran
Al eeuwen vol cultuur
Juweel van Azië
Gekoesterd door Moghuls
Ach, mijn arm Iran
Verkracht door zwarte kraaien
Verstikt in duizend sluiers
Gaat al je pracht teloor
Druppende regen op een oude gracht
Gelach in de nacht op een terras
De pont over het IJ
De geur van rauwe haringen
Volkorenbrood van bakker Bart
En nuchterheid alom
Mijn woonplaats Amsterdam
Vol kroegen en theaters
Geliefd bij iedereen.
Vol vrijheid en vermaak
O kleurrijk Amsterdam
Zal ik jou ooit omarmen?
ik wil zo van je houden
wil jij dat ook van mij?

Akte I:
Een dorpsplein in Koerdistan. Het publiek zit op bankjes langs de wanden
met gedekte tafels met allerlei dranken voor zich.
Scène 1: Omar Khayyam declameert zijn kwatrijnen:
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Ook al ben ik een knappe verschijning met een prachtige teint,
Wangen als tulpen, een lijf als een ceder,
Het is niet duidelijk waarom de Eeuwige Schilder
Mij zomaar neerzet in die stoffige etalage die aarde heet
Hij begon mijn schepping met terughoudendheid;
Hij gaf mij leven; dat bracht mij slechts verwarring
we vertrekken met tegenzin, nog steeds niets wetend
van het doel van geboorte, bestaan, afscheid
Mijn komst gaf het hemelse raderwerk niets
Noch maakt mijn gaan zijn waardigheid groter
Noch hebben mijn oren van iemand gehoord
Waarom ik moest komen en waarom ik (weer) ging
Als ik mijn lot kon bepalen dan was ik niet gekomen
En als ik mijn vertrek in mijn hand had, hoe kon ik gaan?
In dit vervallen verblijf kan niets beter zijn
Dan niet te hoeven komen, niet te zijn, niet te gaan

Scène 2:
De engelen en de dood komen op om de maaltijd op te dienen:
Passacaglia della vita (de dood en zijn engelen):
Hoe kunnen wij denken
Dat alles zal blijven
Ach niets zal beklijven
Ook wij zullen sterven
Ons leven is dromen
Van al dat zal komen
Wie zal er om malen
De dood komt ons halen
Hoezeer we ook willen
Geen poeders noch pillen
Die kunnen beschermen
ook wij zullen sterven

25

Geen zeuren, geen klagen,
Geen eisen, geen vragen
Wat wij ook bepalen
De dood komt ons halen
Hoezeer wij ook trachten
Ons lot te verzachten
Met wijsheid verwerven
ook wij zullen sterven
Er zijn geen manieren
Hieraan te ontsnappen
’t is zinloos te vluchten
ook wij zullen sterven
Ied’reen is het haasje
De slimmen, de dommen,
De zieken, gezonden
Ook zij zullen sterven
De dood is almachtig
En zonder genade
Zal hij ons verraden
En komt hij ons halen
Ontkennen of liegen
En onszelf bedriegen
Hysterie en waanzin
ook wij zullen sterven
we sterven al zingend
we sterven al spelend
op luit en cymbalen
de dood komt ons halen
we sterven al dansend
al drinkend en etend
al slapend en wetend
ook wij zullen sterven
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van kind tot bejaarde
van ieder op aarde
zal niets meer resteren
ook wij zullen sterven
de heren, de knechten,
de goeden, de slechten,
wie slagen, wie falen,
de dood komt hen halen
in g’dachten verzonken
Je lot reeds beklonken
met haast of met dralen
de dood komt je halen
wie dat blijft vergeten,
te laat zal hij weten,
de dood zal ons erven
ook wij zullen sterven

Scène 4:
De dorpsband Taxidia speelt enkele vrolijke nummers terwijl het publiek eet.

Scène 5:
Er klinkt helikoptergeluid en mitrailleurvuur van verre.
Omar Khayyam declameert:
Vanavond neem ik een vat vol wijn
Ik zet het voor me met twee kommen
Eerst zal ik me scheiden van rede en religie
Dan zal ik de dochter van de wijn ten huwelijk nemen
Mijn levensmotto is drink en wees vrolijk’
Ik vroeg de bruid van het lot naar haar bruidsschat
Jouw vreugdevolle hart antwoordde ze mij
Ik kan niet leven zonder de sprankelende champagne
Ik kan de last van het lichaam niet dragen zonder wijn
Ik ben een slaaf tot de laatste zucht, wanneer de wijnschenker
zegt
“Neem er nog een” en ik niet meer kan
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Mocht ik beneveld zijn door verboden wijn, zo ben ik!
En als ik een ongelovige, een heiden of afgodendienaar ben,zo ben ik!
Iedere religie (sekte) verdenkt mij op hun eigen wijze
Ik ben slechts die ik ben

Scène 6:
Taxidia zet een nieuw nummer in en al snel komt de mullah met 2 helpers op.
Mullah-aria (mullah):
Ik kom uit naam van God
Mijn mond spreekt slechts Zijn woorden
U drijft met hem de spot
Alsof U Hem nooit hoorde
U bent hier aan het vreten
Met liters bier en wijn
Dat wij dagelijks zweten
Het zal U een rotzorg zijn
De wijn druipt uit uw bekken
Ach wat bent U cultureel
Ons volk kan verrekken
Vindt elke intellectueel
U woont hier in de steden
Pikt alle mooiste plekken
Heeft schijt aan de gebeden
En vult de tijd met kwekken
U wilt Allah niet eren
U voelt zich te verheven
Maar Hij zal U gaan leren
Om naar Zijn Wet te leven

Die zedeloze wijven
Met hun geverfde haren
Hun opgedirkte lijven
En mannen die maar staren
Alles draait hier om genot
Geen enk’le contemplatie
Niemand van u kent God
Slechts cultuurmasturbatie
Die nieuwe afgodsbeelden
In alcohol gedrenkt
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Wentelend in uw weelde
En nooit wordt er iets herkend
Van Goddelijke almacht
Vergeleken met welke
Al die lege praal en pracht
Tot dorheid zal verwelken
Dus prevelt uw gebeden
Bedekt uw voze haren
Bewaart de goede zeden
Slechts dan zal God u sparen

De ene helper gaat door met zijn werk met het publiek.
De andere helper loopt rond en spreekt zijn monoloog:
De naar verrottenis stinkende schranspartijen, de benauwdheid
die opstijgt uit de zure stank van verschaalde parfums,
de onzindelijke plakkaten speeksel nog in de mondhoeken.
Levend van de vettige stromen olie weggestolen onder de voeten
van de arme boeren vandaan, die in ziekte en honger wegkwijnen
onder de zuignappen van jullie roofzuchtige zweetdieren mooi
uitgedost in westerse merkkledij.
Waar jullie mond de kunsten predikt zie ik slechts keiharde
zilveren euro’s in grijpgrage klauwen verdwijnen, die
verlokkelijker rinkelen dan alle huichelachtige slappe religieuze
praatjes over naastenliefde en zakat, de heilige plicht tot het geven
van aalmoezen, die jullie alleen vervullen om jullie volgevreten
hooggeplaatstheid te vervolmaken. Maar jullie god is dezelfde als
die van het christelijk krepuul. Keiharde zilverlingen bij elkaar
geroofd van het landbewerkende, kreperende teringvolk.
Daar zitten jullie je te vermaken in je apepakkies op een berg
aandelen in de armen van jullie grootste vriend en voorbeeld
Amerika. Ik sta met mijn handen tegen mijn maag te kokhalzen,
ik braak mijn ongenoegen over de verrotting dwars over jullie
zelfgenoegzame varkenskoppen. Ik zal met het zwaard van
Allah jullie buiken openrijten zodat alle vette gif vrijelijk over
de tafels stroomt.Gerechtigheid zal geschieden, ik ben de wreker
naast God. Olie zijt gij en tot olie zult gij wederkeren.

Scène 7:
Taxidia zet aarzelend rustige, droevige nummers in. Het eten wordt in
bedruktere stemming voortgezet.
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Scène 8:
Lali’s moeder loopt zingend naar de tafel waar Lali aan zit.
Lali staat op en kust haar. Samen zingen zij de afscheidsaria:
Lali, mijn kind
Het uur is daar
Neem mijn zegen met je mee
‘k Geef je alles, ach ‘k voel slechts grauwheid (alles wordt grauw)
Zonder jou is er geen kleur
Dit is ons vaarwel, ons vaarwel
Onze laatste blik
Nooit meer, nooit meer bij elkaar (2x)
Hier blijft mijn/jouw hart (2x)
Een roos, de bloem geknakt
Hier blijft mijn hart
Een roos, de bloem geknakt
Hier blijft mijn/jouw hart (2x)
Een roos, de bloem geknakt
Hier blijft mijn/jouw hart
Een roos, de bloem geknakt

Akte II:
Scène 1:
In een ondervragingsruimte van een kazerne in Iran.
Omar Khayyam declameert:
De wereld is het beeld van een bol gemaakt uit onze beenderen
De oceaan een druppel van onze gewassen tranen
De hel is een vonk van het ons verterende lijden
Het paradijs een ons gegund moment van uitstel
Het hemelgewelf trekt bloemen slechts uit de aarde
Om ze te verpletteren en weer over te leveren aan de aarde;
Als de wolken stof in plaats van water zouden opnemen
Dan zouden ze het bloed van onze geliefden regenen
Mensen’s streven in dit zoutmoeras
Is niets dan ellende tot het leven ontwortelt
Het hart van hem die de wereld spoedig zal verlaten juicht
En dat van hem die de wereld nooit binnenging is vredig
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Al de geheimen van het wijze hart
Moeten beter verborgen zijn dan de Phoeniks
Want verscholen in de schelp van de oester wordt de parel
Gevormd uit de druppel die komt uit de diepte van de zee

Scène 2:
De ondervrager ondervraagt Lali in het bijzijn van twee militairen.
Ondervragingsaria (ondervrager en Lali):
Maak je geen zorgen, we laten je in leven
Een paar vraagjes slechts, we hebben nog wel even
Om te beginnen, wie heeft dat stuk geschreven?
Alleen wat namen, die zal je me gaan geven.
Ik kan het u niet zeggen, ik zou het echt niet weten
Ik ken geen van die namen, ik weet niet hoe zij heten
Ach, hoe ontroerend, die bescherming van je maten
Wij houden jullie al jaren in de gaten
Waarom heb je toen het rechte pad verlaten?
Welke pijn maakte dat je ons ging haten?
Ik kan het u niet zeggen, ik zou het echt niet weten
Ik ken geen van die namen, ik weet niet hoe zij heten
Je bent nog jong en dus loyaal, dat siert je
Maar kijk eens goed, zie jij hier dit papiertje?
We hebben al zoveel informatie van anderen gekregen
Uiteindelijk kan niemand hieruit zonder eerst te breken
Waarom blijven jullie je zo verzetten?
De revolutie is nooit te beletten
Wij zijn de soldaten van de rechtvaardigheid
Wij schonken Iran zijn oude waardigheid
Wij zijn de zwaarden van Allah
Wij verdreven die hond, die beul, die sjah
Denk je nu echt dat je ons kunt ondermijnen
En dat jouw vriendjes zomaar kunnen verdwijnen?
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Ik kan het u niet zeggen, ik zou het echt niet weten
Ik ken geen van die namen, ik weet niet hoe zij heten
Ik snap het wel, het begint met een goed ideetje
Wat anders dan anders, wellicht met een dinertje
Van ’t een kwam ’t ander en mensen kwamen kijken
Zo ging het steeds meer op een echt verzetje lijken
Het leek haast wel kunst en zo sociaal betrokken
Maar wij zagen ook dat jullie steeds meer mensen trokken
Jullie konden toch weten dat wij dit niet konden gedogen
Mensen die luisteren naar jullie valse ideologen
Dit kan zo niet doorgaan, dit stuk mag niemand horen
Wij zullen niet rusten totdat we alles smoren
Dit duurt me nu te lang, verspil mijn tijd niet meer
Ik stel je mijn vragen voor de allerlaatste keer
Dus werd er alcohol in geschonken?
Geef mij de namen van hen die er van dronken
Ik kan het u niet zeggen, ik zou het echt niet weten
Ik ken geen van die namen, ik weet niet hoe zij heten
Wie waren je kompanen, wie speelde er de hoofdrol?
Wie kwamen er naar kijken, zat die zaal wel vol?
En was er ook een dichter met zijn warrige kwatrijnen?
Namen moet ik hebben van de schrijver en de zijnen
Ik kan het u niet zeggen, ik zou het echt niet weten
Ik ken geen van die namen, ik weet niet hoe zij heten
Hoe noem je het ook alweer, die klucht?
Naar jezelf hè: “Lali’s vlucht”.
Dacht je nou echt dat dat ooit zou lukken?
Als jij hier wegkomt, dan is dat slechts in stukken

Via moderne dans wordt de marteling van Lali verbeeld. Na de dans komt de
ondervrager naar voren.
Lali stamelt: “Anudas, Aad van Leeuwen en Driek Heesakkers”.
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Scène 3:
Een grensbrug tussen Iran en Turkije. Lali schuilt hoger op de berg,
terwijl een soldaat de
wachtloopt voor de brug.

Wachtaria soldaat:
Drieëntwintig dagen en nog zeven uur
Zit ik hier al vast
Helemaal voor niets, er gebeurt hier nooit eens wat
Ik loop slechts heen en weer
Drieëntwintig dagen en nog zeven uur
Hoe lang duurt mijn dienst hier nog?
Wanneer kan ik terug naar Isfahan?
Naar moeder en naar Gulbahar

Al die bergen en al die lucht
Nergens iemand te bekennen
Al was het maar voor vijf minuutjes
Een praatje met iemand
Gewoon over het weer
Gewoon over het weer

Duet Soldaat en Lali:
S: De grens moet ik bewaken voor niemand die er komt
Dit leven is zo zinloos, ik kom hier nooit meer weg
L: Dit eindeloze wachten, houdt dat dan ooit eens op
Hoe lang heeft hij nog dienst, wanneer gaat hij weg
S: De struiken en de rotsen ik heb ze al geteld
Mijn schoenen op de stenen is alles wat ik hoor
L: Ik zit hier nu al uren, ik houd me schielijk stil
Durf mij niet te bewegen, nee ik verroer geen vin
S: Ik ben hier in mijn eentje, ik voel me zo alleen
Ze zijn me vast vergeten, ze zijn mij al bijna kwijt
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L: Wat deed mij hier belanden, kom ik hier ooit nog weg
Kom ik nog eens tot leven of blijf ik eeuwig leeg
S: ’t Is negen stappen lopen en dan weer negen terug
ik zit hier als gevangen, ik krijg hier nauw'lijks lucht
S+L: Ik moet maar blijven geloven dat dit voorbij zal gaan
Eens komt er wel een einde aan dit verstard bestaan

Scène 5:
Bevangen van kou, angst en verveling hallucineert Lali.
In zijn visioen ziet hij een meisje uit zijn geboortedorp
zich mooi maken voor een spiegel.
Dorpsmeisje aria:
Hier is je leven, alles is bekend
Hier zijn je vrienden, hier ben ik
ik loop op straat, ik kom je tegemoet
Hier staat het huis waar je geboren bent
Die geur, die kleur, dat is jouw plek, kom je nooit meer
nooit meer terug
Hier, verleden tijd, hier is een droom, nooit meer terug
Hier is je leven, alles is nog heel
Iedereen leeft nog, is nog jong
ik loop op straat, ik kom je tegemoet
hier ben jij, maar ik kom je niet tegen/maar ik zie je niet
Hier is voor jou niet hier, hier kom je nooit meer
nooit meer terug
Hier, verleden tijd, hier is nu daar, nooit meer terug

Scène 7:
Er komt een wisseling van de wacht van de soldaat.
Nu kan Lali deze soldaat omkopen en over de brug vluchten.

34

Vlucht-aria (Lali):
Ach Iran, het duister is rondom ons.
Wachtend om ons te verzwelgen, ach geloof me, ik vertrek
Ga, broeder, ik bid voor jou (soldaat)
Ach, al die gebeden
Mijn Iran
Ik vlieg als een vleermuis de nacht in
Mijn Iran
De nacht zal ons nooit meer verlaten,
geen zonsopgang zullen wij nog delen
U blijft hier op aarde, ik vlieg in de duisternis
Ik vlieg als een vleermuis de nacht in
Ach Iran
Tatvan, Kars, Trabzon, Diyarbakir
Ankara, Istanbul, Sofia
Boedapesti, Neurenberg, Köln, Arnhem, Amsterdam
Ze hebben mijn teksten
Ik ben in gevaar
En met mij de anderen, ik kan hen verraden
Mij rest niets meer dan mijn land de rug toe te keren
De vleermuis moet gaan naar daar waar het duister hem wacht
Verjaagd door de kraaien
Zoals een schim in de nacht
Weg van de zijnen, weg van alles wat eens van hem was
Tatvan, Kars, Trabzon, Diyarbakir
Ankara, Istanbul, Sofia
(Tatvan, Wien, Frankfurt, Budapesti
Erzurum, Ankara, Köln, Venlo)
Iran, ik zal jou zeker niet vergeten
(Boedapesti, Balaton, Wien, Darmstadt, Neurenberg)
Boedapesti, Neurenberg, Köln, Arnhem, Amsterdam
Transvaalkade Oost
(Diyarbakir, Istanbul, Bonn, Thessaloniki,
Balatonfüred, Zeist)
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Akte III:
Een filiaal van een bekende schoenenketen in Amsterdam.
Een verkoper en een verkoopster hangen rond, wachtend op klanten.
Omar Khayyam declameert:
Mijn pijn en verdriet vormen een lang verhaal
Maar jouw vreugde en levendigheid kan hen overstijgen
Reken niet op hen, de kronkels van het hemelgewelf
Verbergen duizenden soorten show achter het gordijn
Zoals een gier tevreden zijn met een bot is beter dan
de onuitgenodigde gast zijn op niemand’s feest
Zoals je eigen simpele brood beter is dan
Vervuild te worden door de lekkernijen van leeghoofden
De frisse lentewind kust zacht de wang van de roos
Het gezicht dat de harten doet ontvlammen
schijnt in de weidse velden
Alles wat er te zeggen valt over de dag die voorbij is is slecht
Wees gelukkig en spreek niet over gisteren, vandaag is goed
Morgen zal ik de vlag van de hypocrisie neerhalen
Ik zal mijn grijze haren aan de wijn wijden
Ik nader de zeventig
Als ik nu niet vol vreugde ben, wanneer dan wel?

Apollolaan (verkoper met verkoopster):
En daar staan we weer te wachten
Op een klant die toch niets koopt
Beetje hangen bij de kassa
En ’t is nog lang geen sluitingstijd
‘k Moet de hele dag nog door
En het is nog maar zo vroeg,
dinsdagmorgen kwart voor negen
Dit is overleven, ik kan er niet meer tegen,
Dit is het eind van mijn latijn
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Sleur, sleur, me hier vandaan
Sleur me verder naar een nieuw bestaan
Iedere dag is identiek
Uit de speakers weer dezelfde rotmuziek
Werken in Zuid aan de Apollolaan
’t klinkt wel mooi maar d’r is geen donder aan
‘k Moet de hele dag nog door
En het blijft nog maar zo vroeg,
dinsdagmorgen kwart voor negen
Dit is overleven, ik kan er niet meer tegen,
Ben aan het eind van mijn latijn
Sleur, sleur, me hier vandaan
Sleur me verder naar een nieuw bestaan
En als ik thuiskom van mijn werk
Wat eten, tv en dan naar bed
Ik zucht, ik zweet, ik zwijg, ik zwoeg
Gooi me over een andere boeg
Sleur, sleur, me hier vandaan
Sleur me verder naar een nieuw bestaan
Sleur, sleur, laat me gaan
Sleur me weg uit de Apollolaan

Lali komt op in sjofele kleren met schoenen met gaten erin.
Hij betast een schoenenpaar.
PVV-aria (verkoper met verkoopster):

Verkoper:
In vroeger tijd, toen Holland ons land was,
Waren wij allen veilig, met elkaar.
Er was geen vluchteling, en ook geen Marokkaan,
Zoals dat type, hé, de uitverkoop is daar.
Het land was vredig, en ied’reen had een baan.
(Geen geld te makken,
en geen van hen een baan.)
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Totdat die vloedgolf van gelukszoekers eraan kwam
En al die arabieren met hun enge islam
En ze namen al hun familieleden mee
En gingen allemaal in de ww
Toen ging het mis met onze welvaartsstaat,
Dankzij dat tuig, dat ons alleen maar haat.

Tijdens het instrumentale tussenstuk komt er een nieuwe
klant binnen en bekijkt een aantal koopjes.

Verkoopster:
In vroeger tijd, toen Holland ons land was,
Kon je als vrouw nog veilig, over straat.
Nu word ik daar, waar ik naar buiten ga,
Door groepjes licht getinten sexueel belaagd.
Ik voel me als een gevangen Fatima.
Dat staat daar ook weer uit zijn ooghoeken te loeren,
Zelfs in de winkel zien ze ons vooral als hoeren,
En als ik niet kijk zullen ze de schoenen stelen,
Het blijven allemaal toch kleine criminelen.
Zoekt U de oorsprong van ’t moderne kwaad,
Het is dat tuig, dat ons alleen maar haat.

Lali reageert door over zijn plan tot jatten te vertellen:

Lali’s antwoordaria (Lali):
Onder de hete zon ben ik geboren
Maar ik ben hier die warmte weer verloren
In dit klimaat waar je een jas moet dragen
En waar de kilte leidt tot steeds meer...klagen
Rillend mokken al schuilend in je tent
Dat is het nederlandse temperament
De zon heeft mij gezegend met een bronzen huid
Ogen als de nacht, perzisch accent
Oosterse schoonheid die men hier niet kent
Uit jaloezie gooit men mij liefst eruit
Laat staan dat zij iets van hun rijkdom delen
Want hoe een ander leeft kan hen niet schelen
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Waar ik ook kom ik word met angst benaderd
Men ziet mij allereerst vooral als dader
Een uitvreter en nooit echt te vertrouwen
Die altijd achter één ding aanzit:...vrouwen
Zo denkt men over mij, dat is hun nijd
Dat is hun xenofobe zieligheid.
Zij leven heel bekrompen, bang voor iedereen
Die ook maar een klein beetje anders leeft
Alles wat hen maar iets te denken geeft
Vinden zij moeilijk en gemeen.
Zij leven in hun eigen luchtkastelen
En hoe de rest leeft kan hen echt niets schelen

Sinds ik hier ben ken ik vernederingen
In zoveel kleine alledaagse dingen
Via hun kruimels blijf ik net in leven
Daarvoor moe’k braaf zijn en maar pootjes geven
Terwijl ik al hun rijkdommen benijd
Dat is de allochtone dankbaarheid
Mijn laatste schoenen zitten vol met vele gaten
Toch zal ik nooit mijn waardigheid verliezen
Het mooiste paar zal ik hier kiezen
En daarmee kalm deze zaak verlaten
Dan zien ze ons maar als die criminelen
Ach hoe zij denken kan mij toch niets schelen

De klant past haar zwarte schoenen en begint te tapdansen.

Slotaria (Lali):
Jij zit daar zo in en in tevreden
Glimlach om je mond, maar kijk uit
Je hebt geen idee met wie je hier te doen hebt
Ik laat mij echt niet pakken door jouw soort
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These boots are made for walking
and that's just what they'll do
one of these days, these boots are gonna walk all over you
Yeah
Jij zit hier in jouw gelikte winkel
Zo'n type als ik, die hoort hier niet thuis
Ik zal jou eens een heel groot plezier doen
Voor jij het weet ben ik er hier vandoor
These boots are made for walking
and that's just what they'll do
one of these days, these boots are gonna walk all over you
Yeah
Die uitverkoop kan hier nog wel goedkoper
Ja, vind jezelf je schoenen niet te duur?
En nee, ik heb hiervoor geen tasje nodig
Ik neem ze zelf wel gewoon zo met me mee
These boots are made for walking
and that's just what they'll do
one of these days, these boots are gonna walk all over you
Yeah
Are you ready shoes?
Start walking
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