
in zee kan je gaan zinken 
_ en verdrinken 
meisje verdrinken? 
au! 
nee, het is geen zee 
het is een storm 
vert's - een storm? 

is het een storm van beton? 
- of meer een zware storm van lood? 
- kijk uit, die drukt je dood 
meisje houd op 
houd stil 
het gaat wel over 
als ik wil 
want ik moet lopen 
ik moet lopen 
voor papa's leven loop ik 
tot de horizon 
vert's - de horizon 
- aan de horizon 

daar brandt een heel groot vuur 
- een hels en hemels vuur is dat 
- die horizon is in je buik 

voel je de brand daarbinnen? 
meisje houd op! 
houd stil! 
vert's - straks ben je niet meer wie je was 
- het brandt je weg tot as 
meisje een vuur! 
ik ben alleen nog maar een vuur 
mijn buik een gele bal 
niet rode, blauwe tongen overal 
help, zie je dat 
ik ben alleen nog maar 
een heel groot gat 
vert's — welnee 
- welnee, je bent er nog 
- je bent nog heel 
meisje papa 
laat ze ophouden 
ze maken me zo bang 
...de weg was lang 

ik liep en ik liep 
de sneeuw was hoog 
het bos heel diep... 

vert's — au au! 
- het houdt niet op daar binnenin 
- de buikpijn kruipt al in je benen 
- in je hoofd 
meisje ik heb buikpijn in mijn hoofd 
en buikpijn in mijn rug 
en rugpijn in mijn keel 
en 
vert's - en voel je ook dat kruipen en dat krabben aan je 
bloed? 
- is het een beest? 
meisje ga weg 
vert's - dat hijgen en dat steunen 
meisje ga weg 
vert's - o kijk, wat ziet ze bleek 

gaat het nog goed? 
- houd moed, houd moed 
meisje ...ik moest nog heel ver gaan 
er werd op mij gewacht 
aan het einde van de weg 
en van de nacht... 
vert's - houd moed! 
- het is alleen een beest 

dat daar van binnen wroet 
meisje nee! 
vert's - het is goed 

het eet je niet 
- het eet je echt niet op 

het is goed 
meisje ga weg 
weg! 
weg! 
(De vertelsters a f ) 
papa! 
ik wil terug 
ik wil naar jou 
kom vlug 
(Stille) 

waar is de weg? 
de weg is weg! 
(Stilte) 
waar zijn jullie? 
is daar iemand? 
is daar iemand? 
niemand? 
is daar iemand? 
is daar iemand? 
niemand? 
(Ze wordt aangevallen, vanuit de muur, door zwarte handen... 
links... rechts... 
ze valt neer en beweegt niet meer 
we horen gegiechel 
actrices 2 en 3 komen op door de muur 
als er geen reaktie van actrice 1 komt, houden ze op met 
giechelen...) 
actrice 3 Hé 
actrice 2 Hé! 
actrice 3 Héé! 
actrice 2 Héé! 
(Actrice 1 blijft bewegingsloos liggen) 
actrice 3 Was het te eng? 
actrice 2 Was het te veel? 
Ze lijkt een beetje op een lijk. 
actrice 3 Maar dat hoort toch niet in het verhaal? 
actrice 2 (Tot actr. 1) 
Stil maar, nu komt het goed. 
actrice 3 Want nu komt je redding. 
actrice 2 Het paleis! 
(Ze veranderen de scène opgewonden in het paleis van het 
monster 
dan pakken ze actrice 1 op en leggen haar in het hemelbed 
ze kruipen zelf onder het bed 
het meisje wordt wakker) 
meisje een bed 
goh 
wat een prachtig wolkenbed is dit 
dan was het maar een droom daarnet 
o ja, het was gewoon een nare droom 
en nu ben ik gered , 
ja, iemand heeft mij hier zo neergezet 
maar wie was dat? 
en wie ben ik? 
vert's - wat wil je? 
— wat wil je? 
meisje ik? 
vert's — wat wil je 
— wat wil je? 
meisje goh 
ik 
ik wil 
groot zijn wil ik 
veel groter dan ik ben 
groot 
als een vrouw 
van boven tot onder blauw 
met haren tot mijn voeten 
en ogen van satijn 
en vleugels 
ik wil de wind zijn 
ik waai omhoog 
ik zucht zo door de lucht 
tot aan de zon 
ik ben dan zo'n beetje de hemel, weet je 
ik zou graag een stukje van de zon 
vert's - wat wil ze nou? 
— wat wil ze nou? 
meisje ach, ik kan het niet zeggen 
wat ik bedoel 
het is een ongeveer-gevoel 
het is iets dat ik niet ken 
dat ik niet ben 
monster (stem) (Terwijl door het bed heen twee monsterlijke 
handen haar proberen te grijpen) 
dag meisje 
raak mij aan en trouw met mij 
(Het meisje schrikt verschrikkelijk 
de actrice stapt verontwaardigd uit het spel 
en begint "de hemel" van het bed af te rukken) 
actrice 1 Wat gemeen! Dat is gemeen! 
Dit klopt niet meer met het verhaal! 
Waar is de prins? 
Ik ben toch gekomen. Ik heb alles gedaan. Ik stierf van de pijn 

37 ETCETERA 18/87 


