
meisje jij hebt een mes 
daar achter je handen verborgen 
een blinkend mes 
jij snijdt mij 
ja, ze snijden je in stukken 
ze klemmen zich helemaal om je heen 
ze drukken je in elkaar 
totdatje stikt 
ik stik 
ik stik 
ik kan niet eens meer schreeuwen! 
(Pas clan zet het monster zich in beweging 
en kleedt zich aan met de handen, een masker en een mantel 
waardoorheen de actrice/het meisje zichtbaar blijft 
het monster gaat a f ) 
vert kijk om je heen meisje kijk om je heen 
hij is verdwenen hij is verdwenen 
hij heeft je niets gedaan hij heeft me niets gedaan 
hij is gegaan hij is gegaan 
kijk dan kijk dan 
je bent alleen! ik ben alleen! 
(De vreugde slaat in een seconde om in angst, eenzaamheid) 
meisje er was eens een meisje 
en dat meisje had wel een vader 
maar die vader wist niet 
dat zij nog leefde 
toen was dat meisje zo droevig en alleen 
dat haar ziel op zoek ging 
en verdwaalde 
wat zag ze bleek, haar ziel 
doorzichtig als ze was 
net pasgewassen glas 
de ramen dicht 
de deur op slot 
zo vloog haar ziel omhoog 
en weer omlaag 
en weer omhoog 
en weer 
zo op en neer 
als een blad dat van de bomen valt 
en door de wind 
de grond niet vindt 
vert hou vast 
hou vast 
hou alles vast 
pak met je handen dan de tafel vast 
of zet je voeten op een stoel 
voel aan de muren dat je nog bestaat 
hou vast 
je lijkt misschien een lege droom van lucht 
maar je hebt een hoofd 
en huid en haren 
en een hart 
je hebt een hart dat klopt 
het klopt en ruist en suist en klopt 
hou vast 
hou alles vast 
(Het monster komt op) 
monster dag meisje 
ik weet dat ik een monster ben 
maar vrees mij niet 
vert een beest? 
is het een beest? 
monster alles wat je ziet 
al wat hier is 
dat is van jou 
vert hij heeft een stem die leeft 
hij geeft je alles wat hij heeft 
is het een mens? 
monster zeg mij 
kwam jij uit vrije wil naar mij? 
meisje o nee 
vert en ja 
meisje en nee 
vert en ja en nee en ja 
meisje en nee en ja 
ik wou een roos 
ik wou dat papa leven zou 
vert maar was het dan een monster dat je koos? 
monster je angst is overbodig 
't is maar een kleine vraag 
ik heb een antwoord nodig 
zeg mij: kwam jij uit vrije wil naar mij? 
meisje ja 

monster mijn dank, mooi meisje, dank 
ik kan niet zeggen hoe belangrijk 
hoe gelukkig 
meisje laat mij alleen 
monster mag ik je vragen 
ik zou zo graag 
meisje laat mij alleen 
monster ik dwing je niet 
ik kan het niet verbergen 
de grootste wens die een mens 
meisje laat mij alleen 
monster wil jij mij trouwen? 
meisje nee 
(Stilte) 
vert toch doet hij niets 
hij vraagt alleen 
en vraagt 
meisje ik wil het niet 
vert toch raakt hij je niet aan 
hij praat alleen 
en praat 
meisje ik kan het niet 
vert toch doet hij jou geen kwaad 
is hij niet aardig 
en aardig? 
meisje ik doe het niet 
monster wil jij mijn vrouw niet zijn? 
meisje nee 
(Stille) 
monster word alsjeblieft mijn vrouw 
meisje nee 
(Stilte) 
monster je bent zo mooi 
jij hebt een macht 
die ik moet missen 
(Monster a f , bedroefd) 
meisje ik was niet mooi 
nee 
nee ik was lelijk 
ik was zo lelijk 
als een onweer in de nacht • 
ik was niet wat hij dacht 
ik was niet goed 
ik was er beter nooit geweest 
ik had alles fout gedaan 
altijd 
altijd 
hou op 
ik hou het niet 
ik hou het hier niet uit 
ik hou 
hou op 
ik haal het niet 
haal mij eruit 
haal mij uit dit verhaal 
ik hou het niet 
haal mij hier uit 
hij - hij - hij - hij 
haal - haal - haal mij 
hel- hel - hel - hel 
hij - hij 
help 
help mij 
(Terwijl zij langs de muren naar een uitweg zoekt, rent de 
vertelster en rent, maar komt niet vooruit) 
meisje (Ineengekrompen op de tafel) 
mijn vader 
het is allemaal mijn vader 
vaders schuld 
hij heeft het gedaan 
hij heeft mij laten gaan 
ik hield van hem 
met alles wat ik had 
ik hield van hem het meest 
maar hij was een lafaard en een beest 
hij leek wel oud en wijs 
voor mij het paradijs 
maar hij was laf 
hij liet mij lopen naar mijn eigen graf 
(Intussen is het monster opgekomen, hij bedwingt zich haar 
niet aan te raken) 
monster mijn vraag kan niet vergaan 
hij blijft bestaan 
altijd 
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