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I.1
Risjaar van Gloster. 

In z’n eentje. 

Risjaar    Now is the fokking winter van de walg 
   Gesmolten tot een hotte zotte zomer, 
   Dankzij dat zonnekind van bruur Edwaar. 
   Showers of doom that hung above our heads, 
   Zijn in de oceaan z’n kut begraven. 
   In onz’ coiffuur plakt rijstpap met confetti 
   En doelloos roest ons harnas aan de muur. 
   Our speech of war slaat om in zatte praat, 
   Our proud parade in wuft gehuppel — bruur 
   Edwaar, 
   Die Oorlogsgod, zwelt op and smiles like Buddha... 
   ’t Is not his horse dat hij de sporen geeft 
   To terminate his furious opponents: 
   Hij galoppeert in wijvenkamers rond 
   Op wulpse noten van z’n eigen fluit... 
   But I, niet voor gerollebol geschapen, 
   Verkeerd geëquipeerd om, voor de lol, 
   Mij voor een wrede spiegel af te trekken; 
   I, grof gekneed en altijd scheef gekleed, 
   De gracieuze gang der minne missend 
   Om te flaneren voor de loopse bitches, 
   Gekortwiekt en gekloot qua Gulden Snede, 
   Gefokt door een ontaarde Modder Aarde, 
   Mismaakt, onaf, too soon gesmeten in 
   Dit ademend bestaan, niet goed doorbakken 
   En zo afzichtelijk van monstrousness 
   Dat honden janken waar ik ook voorbijmank — 
   Dit laffe tijdvak mag als doedelzak 
   Van vrede pijpen, I still kill my time 
   Door at my shadow in the sun te gluren 
   En mijn misvorming zalig te bezingen... 
   If I’m no good to entertain this period 
   Of peace and decency as lover-boy, 
   I plan to entertain it as the bad guy. 
   Uit gossip, lies and alcoholvisioenen, 
   Uit list en laster weefde ik een web 
   Dat my beloved bruurs Edwaar en Sjors 
   In heated hate tegen mekaar zal opzetten 
   And if Edwaar is loyal and truthloving 
   As I geraffineerd, doortrapt en vals, 
   Dan wordt, vandaag nog, Sjorske opgepakt 
   Na míjn black magic voodoo spell voorspelling. 
   (Sjors van Clarence geboeid op, met bewaker) 

Risjaar    Yo, bruur! 
   What’s up? Why is the King z’n bruur gevangen, 
   As in a chain-gang, closely supervised? 

Eerste bedrijf


