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Drie momenten in een poetisch gesprek 
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19 mei 1921, Parijs 

Om zeven uur's ochtends schrijft Paul Valery een brief aan Leon-Paul 

Fargue om hem te bedanken voor de manier waarop hij de avond daar

voor zijn, Valery's, gedichten heeft voorgelezen in 'La Maison des Amis 

des Livres', de boekwinkel van Adrienne Monnier. Valery en Fargue 

zijn weliswaar dichters uit heel verschillende kampen, maar zij volgen 

en waarderen elkaars werk al jaren. De een schrijft hermetische verzen 

als erfgenaam van Mallarme, de ander flirt met alle stromingen een 

beetje en neemt vooral volop deel aan het Parijse literaire leven. 

Omdat hij er de vorige avond, uitgeput als hij was, naar zijn eigen 

smaak niet voldoende aan toe is gekomen, bedankt Valery Fargue 

nog eens voor de steun die hij aan zijn gedichten gegeven heeft. Valery 

schrijft: Tk had een grenzeloze angst voor die Slang, waarvan ik de 

zwakke kanten maar al te goed ken en waarvan ik dacht dat saaiheid 

zijn meest wezenlijke gebrek was. U heeft hem zo goed gedresseerd, dat 

hij gebeten, gesist en geglanst lijkt te hebben als een echt reptiel, zodat 

mijn oordeel over dit gedicht, dat niet gunstig was, aan het wankelen 

is gebracht en door uw toedoen nu half positief is.'Voortaan zijn deze 

tekst en M .  Teste  voor mij gekleurd door het timbre van uw stem, zo 

gaat Valery door en hij herinnert Fargue eraan dat hij in 1917 een zelfde 

rol heeft gespeeld bij de geboorte van  La Jeune Parque. 

Twee weken later lijkt Valery inmiddels helemaal met het gedicht 

verzoend te zijn, want op 2 juni brengt hij zijn Slang zelf ten gehore op 

een voorleesavond bij Natalie Barney, een van zijn vele beschermsters. 

Nog een maand later is de Slang klaar voor publicatie: in de Nouvelle 

Revue Francaise van 1 juli 1921 verschijnt het gedicht onder de veelzeg-

gende titel 'Ebauche d'un serpent' voor de eerste maal in druk. 

Valery blijft tot in de jaren dertig aan het gedicht schaven, hetgeen 

karakteristiek is voor zijn werkwijze. Maar zijn woorden en vooral 

het feit dat hij in de weken direct na Fargues bemoeienis intensief met 

het gedicht bezig was, geven wel aan hoe bepalend diens rol voor de 

fortuin van de Slang is geweest. 
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