
actrice 1 dag meisje 
zei hij 
meisje raak me niet aan 
alsjeblief 
raak mij niet aan! 
actrice 1 raak mij aan 
zei hij 
meisje nee! 
hij valt me aan 
zo dadelijk valt hij me aan 
vert valt hij je aan? 
actrice 1 trouw met mij 
zei hij 
meisje zie je wel 
hij pakt me met zijn klauwen 
bij mijn kleren, in mijn huid 
hij scheurt mijn jurk 
scheurt mijn huid eraf 
vert scheurt hij je jurk en je huid eraf 
meisje ja 
ja hij 
hij grijpt me in mijn nek 
hier bij mijn keel 
hij knijpt en knijpt 
(Intussen transformeert actrice 1 langzaam in een monster) 
vert grijpt hij je echt 
en knijpt hij? 
meisje hij brult en sist en scheldt me uit 
en kwijlt, kwijlt 
hij slaat me bont en blauw tot in mijn botten 
hij giet vergif naar binnen 
of hij 
sluit me op 
hij 
hij heeft een mes. 
vert waar is dat mes? 
(Actrice 1 is nu het monster geworden, maar nog zonder 
verandering van kostuum en niet in contact met het meisje) 

en het kom me zelfs niet schelen dat ik dood zou gaan. 
Nou krijg ik nog dat monster! 
Dat is niet eerlijk, dat is niet eerlijk. 
actrice 2 Zo is het verhaal. 
actrice 3 Eerst kwam het monster nog. 
actrice 2 En als het monster vraagt om te trouwen, dan moet 
het meisje ja zeggen. 
actrice 3 Je hoeft alleen maar ja te zeggen. 
Dat is alles. 
actrice 2 Jij bent het monster. 
(Ze gaat op het bed zitten) 
actrice 1 Ik? 
actrice 2 Ja, jij. 

AKTE 2 

meisje ik wil groot zijn 
veel groter dan ik ben 
ik wil de wind zijn 
ik zou zo graag een stukje van de zon 
zo'n beetje heel de hemel, weet je 
ach, ik kan het niet zeggen 
wat ik bedoel 
het is zo'n ongeveer-gevoel 
het is iets dat ik niet ken 
dat ik niet ben 
vert hij zal je verdrinken 
hij zal je verdrinken 
meisje wie is die stem? 
vert hij zal je verbranden 
hij zal je verbranden 
meisje wie is die stem? 
vert hij zal je verslinden 
hij zal je verslinden 
meisje wie? 
waar? 
die stem 
is dat de stem 
van hem? 
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