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een dialoog aan een fruitautomaat
tussen een jongen en een meisje
meisje begint
Zij
- Zo
Da's weg
Hij
- Is 't weg?
Zij
- Ja
Hij
- Ja ja
Zij
- Ja
Hij
- Deed 't pijn?
Zij
- Nee
Nou
Een beetje
Ze hebben me verdoofd
Hij
- Ja ja
verdoofd hè?
Zij
- Ja
Hij
- Zodat je niks zou voelen
Zij
- Nee
Hij
- En?
Voelde je niks?
Zij
- Ik voelde wel wat
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Hij
- Voelde je wel wat?
Zij
- Dat ze 't weghaalde
Hij
- Ja ja
Zij
- Maar het deed geen pijn
Hij
- Gelukkig maar
Zij
- Dat was wel gelukkig ja
Hij
- Ja
Zij
- Ja
Hij
- Je bent snel terug
Zij
- Ja
Hij
- Moest je niet rusten?
Zij
- Nee
Hij
- Nee nee
Zij
- Het mocht wel
Hij
- …
Zij
- Maar ik wilde niet
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Hij
- Nee nee
Zij
- Ik wilde weer naar buiten
Hij
- Ja ja
Zij
- Ik wilde naar jou
Ik kom je halen
Hij
- Waarom?
Zij
- Om mee naar huis te gaan
Hij
- Ik kan hier nu niet weg
Ik ben hier nog bezig
Ik kan nu nog niet mee
Zij
- Nee?
Hij
- Nee
Zij
- Waarom niet?
Hij
- Omdat ik nog niet klaar ben
Zij
- Nee nee nog niet klaar
Hij
- Nee
Nog niet klaar nee
Zij
- Je bent toch klaar wanneer je dat zelf wilt?
Hij
- Ho ho ho
zo gemakkelijk ligt dat niet
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Zij
- Nee nee
Hij
- Nee
En doe maar niet zo naïef want dat weet jij ook
Het is een kwestie van wachten
En ga hier alsjeblieft niet om me heen staan hangen
Ga zitten en kijken
En me niet voor de voeten lopen
Zij
- Zoals gisteren?
Hij
- Hou op over gisteren want
dat is weer heel wat anders dan vandaag
Zij
- Omdat het gisteren was?
Hij
- Weet ik veel
Zij
- Omdat mijn kind er toen nog zat?
Hij
- Het was ook mijn kind
Zij
- Toen òns kind er nog zat?
Hij
- Het was nog geen kind
Hou op
Koppie houden
Zij
- Ons kind
Dat jij geschopt hebt
Hij
- Jij liep mij voor de voeten
Zij
- Jij hebt het geschopt
Hij
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-

Pas op want ik schop zo weer
Jij liep mij in de weg

Zij
- Ik liep gewoon langs
Hij
- Je liep voor de televisie langs
Zij
- Ik liep gewoon voor de televisie langs
Hij
- Je liep langs
Terwijl er een doelpunt viel
Zij
- Ik liep naar de keuken
Hij
- Terwijl er een doelpunt viel
Zij
- Ik ruimde af
Hij
- Een beslissend doelpunt notabene
Zij
- Dat wist je toen nog niet
Hij
- Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd
Zij
- Dat zegt toch niks?
Hij
- Wat weet jij daarvan?
Zij
- Ik wilde koffie gaan zetten
Hij
- Net op dat moment
Waarom niet eerst rustig de wedstrijd
uitzien?
Waarom moest jij zonodig voor het beeld langslopen
Afruimen
Vijf minuten voor tijd
Terwijl er een beslissend doelpunt valt?
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Zij
- We waren uit gegeten
Hij
- En meteen daarna moest er al koffie komen?
Zij
- Ik dacht
Dan is er koffie
Wanneer de wedstrijd afgelopen is
Hij
- Is dat wat jij dacht?
Zij
- Ja
Hij
- Dat klinkt lief
Maar het was stom
Zij
- Ik stond er niet bij stil
Hij
- En toen verloren we
Zij
- Het kind
Hij
- Ja
Het kind ook ja
Zij
- Ja
Hij
- Ja
Zij
- Ja
Hij
- Hoe kon je dat nou doen?
Juist op dat moment voor mij langslopen
Je weet dat ik daar niet tegen kan
Als je in beeld gaat staan
Als je voor me langsloopt
Of
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Gewoon in de weg
Waarom ben jij zo stom geweest
Om net op dat moment koffie te gaan zetten
Alsof koffie belangrijk is
Wat is koffie?
Vijf minuten genot
Terwijl een kind er voor ons leven was geweest
Ik huil!
Zij
- Ik huil ook
Je had niet hoeven schoppen
Hij
- Jij liep me in de weg
Je weet dat ik dat doe
Wanneer je in de weg loopt
Je had het kunnen weten
Je kent me
Zij
- Ik dacht een vrouw die zwanger is die schop je niet
Hij
- Er was nog niks te zien
Zij
- Ik had een buik van drie maanden
Hij
- Je hebt altijd een buik van drie maanden
't Is de waarheid
Ik hou daar best van
Daar gaat het niet om
Maar ik zag geen verschil op dat moment
Zij
- Ik wel
Ik zag verschil
Al heel duidelijk
Hij
- Ik niet
Ik zag geen enkel verschil tussen jouw
gewone buik
En die van drie maanden
Zij
- Daardoor vergat jij dat ik zwanger was
Hij
8

-

Waarschijnlijk

Zij
- Dat moet haast wel
Anders had je het niet gedaan
Dan had je niet geschopt
Toch?
Hij
- Nee
Zij
- Nee toch?
Hij
- Nee
Ik denk het niet nee
Zij
- Ik weet het zeker
Dat kan niet
Zo ben jij niet
Niet diep van binnen tenminste
Hij
- Klopt
Diep van binnen niet nee
Zij
- Maar je wist het wel
Hij
- Ik was het weer vergeten
Zij
- We hadden het er over gehad
Hij
- Eén keertje maar
Dat vergeet je heel gemakkelijk weer
En bovendien was ik kwaad op jou
Omdat je in de weg stond
Dus nogalogisch dat ik het dan vergeet
Je had het ook opnieuw tegen me kunnen zeggen
Zij
- Wat?
Hij
- Van dat kind
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Zij
- Je wist het
Hij
- Op dat moment niet meer
Straal vergeten
Je had me moeten helpen herinneren
Zij
- Terwijl je me schopte?
Hij
- Ja
Zij
- Had ik 't moeten zeggen?
Hij
- Ja
Of niet soms?
Om 't kind te beschermen
Wist ik veel wat ik deed
Ik werd rood voor me ogen
Blind van woede
Je had iets tegen me moeten zeggen
Zij
- Dat had ik wel kunnen doen maar
Ik dacht er op dat moment niet aan
Hij
- Zie je wel
Jij was het ook vergeten
Dus zijn we allebei schuldig
Zij
- Denk je?
Hij
- Zeker
Jij probeert het mij
In mijn schoenen te schuiven
Maar dat is feitelijk niet reëel
Straks haal je de politie er nog bij
Zij
- Dat zou ik nooit doen
Hij
- Nee nee
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Zij
- Nee
Hij
- Wat heb je bij de kliniek gezegd?
Zij
- Niks
Hij
- Niks?
Zij
- Niks nee
Hij
- Eerlijk?
Zij
- Eerlijk?
Nee
Ik heb tegen ze gelogen
Hij
- En hebben ze het geloofd?
Zij
- Ik geloof het wel
Hij
- Vroeg iemand verder nog wat?
Zij
- Gegevens
Hij
- Wat voor gegevens?
Zij
- Wie ik was
En waar ik woonde
Hij
- Heb je verteld waar je woonde?
Zij
- Dat moest
Hij
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-

Dat was dom

Zij
- 't Moest
Hij
- Dat was heel dom
Straks komen ze me halen
Zij
- Ik zei dat ik was gevallen
Hij
- Je hebt mij wel vaker verraden
Zij
- Niet bij de politie
Hij
- Breek me de bek niet open
Want dat wordt pijnlijk
Een mooi thema
Dat weet ik wel
Jouw verraad aan mij
Dus zeg maar niks meer
Of wilde je nog wat zeggen?
Zij
- Nee niks
Hij
- Nou dan
Zij
- Ik ben loyaal aan jou
Hij
- Moet je wat drinken?
Zij
- Heb ik jou ooit verraden?
Hij
- Moet je wat drinken?
Zij
- Wel ja lekker drinken
Hij
- Dan niet
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Zij
- Ik zeg ja
Hij
- Wel ja
Lekker drinken
Zeg je
Zij
- Daar zit
Ja lekker drinken
In
Hij
- Ja ja
Zij
- Kutzooi
Hij
- Scheld maar
Zij
- Ik scheld niet op jou
Hij
- Wat moet je drinken?
Zij
- Een wijn
Hij
- Hèhè
Eindelijk
Zij
- Geef je nog antwoord?
Hij
- Waarop?
Zij
- Of ik jou ooit heb verraden?
Hij
-

Nee
Heb je wel ontbeten voor je ging?

Zij
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Een boterham
Ik moet altijd één boterham hebben
als ik pijn heb
Eén boterham met iets
Maakt niet uit wat
Gewoon iets vettigs
Dat is lekker voor me maag

Hij
- Had je pijn in je maag?
Zij
- Ook
Ook pijn in me maag
Dus ben ik opgestaan
Heb een boterham gegeten
Nog even koffie gezet
En toen gaan fietsen
Hij
- Ben je gewoon gaan fietsen?
Zij
- Denk je dat dat dom was?
Hij
- Misschien
Ik had je ook wel kunnen brengen
Achterop of met de tram
Maar ik lag nog in bed
Dus dat ging niet
Want dan waren we te laat geweest
Was je wel op tijd?
Zij
- Ja hoor
Ruim
Hij
- Omdat je hard hebt gefietst?
Zij
- Niet zo hard
Eigenlijk heel langzaam
Hij
- Omdat je bang was?
Zij
- Nee
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Hij
- Was je bang?
Zij
- Heel erg
Hij
- Waar was je eigenlijk het bangst voor?
Zij
- Voor de pijn
Hij
- En deed het pijn?
Het deed toch geen pijn?
Zij
- Het deed ook geen pijn
Ik was verdoofd
Hij
- Dus was je bang voor niks
Zij
- Ja
Hij
- Jammer
Zij
- Ja
Hij
- Jammer voor je
Al die angst voor niks
Zij
- Ik was ruim op tijd
Hij
- Nadat jij weg was ben ik ook opgestaan
Omdat ik koffie rook
Zij
- Ik had een hele pot gezet
Hij
- Dat was slim van je
Want koffie kon ik wel gebruiken na zo'n
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nacht
Zij
- In eerste instantie wilde jij mij niet helpen
Hij
- Ik hielp je overeind
Zij
- Omdat ik het vroeg
Hij
- Wat vroeg je dan?
Zij
- Ik riep of gilde
Ik geloof dat ik gilde
Help me overeind
Hij
- Dat heb ik toen zonder mokken gedaan
En je op de bank gelegd
Waar je bent blijven liggen totdat ik zei
Kom nu moeten we naar bed
Heb ik niet goed voor je gezorgd?
Ik heb jou in bed gelegd
Zij
- Je hebt mij niet ín bed gelegd
Hij
- Bij wijze van spreken dan
Zij
- Toen bloedde ik al een beetje
Hij
- Ik dacht dat je een schaafwond had
Zij
- Van badslippers krijg je geen schaafwond
Hij
- Als je maar hard genoeg schopt
Maar zo hard zou ik jou nooit schoppen
Zo'n kind is heel kwetsbaar
Dat wist ik ook niet
Dus dat is niet oké
Dat geef ik toe
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Zij
- Je hebt me pijn gedaan
Hij
- Jij hebt mij ook pijn gedaan
Zij
- Moest je daarom schoppen?
Hij
- Je liep in de weg
Je weet dat ik dat doe
Wanneer je in de weg loopt
Zij
- Deze schop die was te hard
Hij
- Die was niet hard
Niet harder dan normaal
Zij
- De zuster zei dat schoppen niet normaal is
En zo voelde het ook
Als niet normaal
Ik wil graag normaal zijn
Hij
- Heb je het tegen de zuster gezegd?
Zij
- Omdat ze er naar vroeg
Hij
- Wat vroeg ze dan?
Zij
- Ze vroeg
Waarom is jouw buik zo blauw
Hij
- En wat heb je toen gezegd?
Zij
- Omdat ie heeft geschopt
Hij
- Is dat waar?
Zij
17

-

Ja

Hij
- Is jouw buik blauw?
Zij
- Ja
Hij
- Ik dacht dat je een dokter had
Zij
- Er was een zuster bij
Hij
- Je zei dat je had gelogen
Zij
- Tegen hem heb ik ook gelogen
Hij
- En waarom niet tegen haar?
Zij
- Omdat zij een zuster was
Snap je
Dus
Toen het achter de rug was
Ben ik m'n haar gaan kammen
Hij
- Kamde je je haar?
Zij
- Ja ik heb m'n haar gekamd
Hij
- Dat je daar aan dacht
Zij
- Ik dacht eraan
Ik zag mezelf
En dacht
Ik moet m'n haar even gaan kammen
Hij
- Heb je nu je haar ook gekamd?
Zij
- Ja nu net ook ja
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Hij
- Het is mooi
Zij
- Zit je hier al lang?
Hij
- Lang genoeg
Zij
- Vanaf vanochtend?
Hij
- Zo'n beetje
Zij
- En heb je geluk?
Hij
- Nee
Zij
- Heb je veel verloren?
Hij
- Een hele hoop
Zij
- Lul
Hij
- Ja ik weet 't
Zij
- Nou dan
Hij
- Kwel me niet
Anders laat me maar weer met rust
Laat me maar spelen
Zij
- Verliezen
Hij
- Misschien
Zij
- Zeker
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Hij
- Jij moet mij steunen
In m'n spel
Kijken hoe ik speel
Zij
- Kijken hoe je verliest
Hij
- Soms win ik
Zij
- Soms ja
Heel soms
Hij
- Soms win ik wel
Zij
- Soms win je wel eens ja
Maar niet vaak
Hij
- Omdat jij te weinig naar mij kijkt
Als jij kijkt dan win ik
Zij
- Kom toch op
Hij
- Tis waar
Zij
- Kom toch op
Of ik nou kijk of niet
Jij wint nooit
Hij
- Soms wel
Zij
- Heel soms
Buitensporig soms
Hij
- Als jij kijkt
Zij
- Ik heb er geen geduld meer voor
Te moeten wachten totdat jij wint
Ik zit hier maar en zit hier maar
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En jij verliest en verliest
Verliest per dag een garderobe bij elkaar
Dat doet mij pijn weet je dat
Dat jij zoveel verliest
Aan guldens
En waardigheid bovendien
Ik zie jou alleen nog maar verliezen
Denk je dat dat leuk is voor een vrouw
Om een man te hebben die alleen nog
maar verliest
Hij
- Ik verlies niet alleen maar
Zij
- Niet alleen maar
Maar wel teveel
Hij
- Klopt
Jij moet ook langer blijven kijken
Jij moet erin blijven geloven dat ik win
En dan win ik
Dan kijk jij opeens heel anders naar mij
Dan zie jij mij opeens als winnaar
Doe dat eens voor de lol
Doe dat eens voor mij
Jij kan mij laten winnen
Als jij niet meer in mij gelooft
Wie moet er dan nog wel in mij geloven?
Zij
- Kom je na dat biertje mee?
Hij
- Misschien
Zij
- Waarom niet zeker?
Hij
- Dat kan ik nog niet zeggen
Zij
- Waarom niet?
Hij
- Omdat ik hier misschien nog heel lang bezig ben
Zij
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-

Als je nou straks weer niet mee gaat

Hij
- Rot op
Zij
- Niet zonder jou
Hij
- Dan blijf je staan
Ga ik meer guldens halen
Zij
- Kom nou mee
Hij
- Ik ga meer guldens halen
Zij
- Kom nou mee
Hij
- Ik ben zo terug
Met guldens
Wijn en bier
Zij
- Ik ga weg
Hij
- Ga maar
Zij
- Niet zonder jou
Hij
- Dan moet je wachten
Zij
- Hoelang nog?
Hij
- Eén spelletje
Zij
- Eén spelletje?
Hij
- Eén spelletje
Zij
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-

Oké één spelletje nog dan

Hij
- Niet zeuren
Zij
- Zeuren doe ik niet
Nooit
Hij
- Nee nee
Zij
- Terwijl ik daar best reden voor heb
Hij
- Toe maar dan
Zij
- Niet in het openbaar
Hij
- Daarom wil jij naar huis
Zij
- Misschien
Hij
- Daarom wil ik niet naar huis
Zij
- Eens zal je toch moeten
Hij
- Ik slaap wel op straat
Of bij m'n moeder
Zij
- Slaap jij maar weer op straat
of bij je moeder
Hij
- No problemo
Zij
- Ik ga wel even lopen
Hij
- Hoezo ga jij even lopen?
Zij
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-

Even wat rondlopen

Hij
- Wat rondlopen?
Zij
- Dan zit ik niet zo te wachten
Hij
- Wat is er mis met wachten?
Zij
- Ik hou er niet van
Hij
- Je kan toch wel één keertje op mij wachten
Zij
- Ik wacht al een eeuwigheid op jou
Maar 't maakt niet uit hoelang ik wacht
want jij komt nooit
Dus ga ik wat doen
Hij
- Wat doen?
Zij
- Wat kopen
Hij
- Wat kopen?
Zij
- Gewoon even wat voor mezelf halen
Hij
- Wat halen?
Wàt halen?
Zij
- Wat wat?
Dat weet ik nog niet
Dat moet ik nog zoeken
Of tegenkomen
Hij
- Tegenkomen?
Zij
- Dat wat ik ga halen
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Hij
- Heb je iets nodig?
Zij
- Laarsjes
Hij
- Heb je laarsjes nodig?
Zij
- Ja
Hij
- Je hebt laarsjes
Zij
- Dat zijn niet de goeie
Hij
- Nee nee
Zij
- Nee
Hij
- Toe maar dan
Ga maar dan
Ga maar spullen halen die je niet nodig hebt
Ga maar geld uitgeven
Zij
- Ik kan ook boodschappen gaan doen
Hij
- En die laarsjes dan?
Zij
- Ik kan ook boodschappen voor het eten gaan doen
Dan kan ik weer eens koken
Hij
- Voor mij hoef je niet te koken
Zij
- Ik weet 't maar ik doe het graag
Hij
- Gelul
Jij doet dat helemaal niet graag
Jij houdt niet van koken
Kookt nooit
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Gooit frikadellen in het vet
Aardappelkroketten d'r bij
Hoppeta
Een blikje bonen rode kool of biet
En dat is het
Zij
- Nasi maak ik ook
Hij
- Klopt
Soms maak je nasi
maar niet vaak
Zij
- Zal ik vandaag eens nasi maken?
Hij
- Mij maakt het niet uit wat je kookt
Of dat je kookt
Ik vind alles best
Frikadellen ook
Mij maakt het niets uit
Ik eet net zo lief buitenshuis
Zij
- Misschien is thuis koken wel weer eens goed voor ons
Bovendien staat daar ook gewoon een fornuis
En een koelkast
Hij
- Een lege koelkast
Zij
- Die kan ik vullen
Hij
- Haal nog eens een bier
Zij
- Die kan ik vullen met bier
Dan kunnen we gewoon
thuis drinken
Hij
- Hier kunnen we ook prima drinken
En wat spelen tussendoor
Dat is beter dan thuis voor de televisie
Teevee doodt de geest schatjebaby
Maar spel maakt creatief
Ik speel liever
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Dat weet je van mij
Thuis voor de televisie krijg ik het benauwd
Zij
- Ik hou van teevee kijken
Hij
- En ik van jou
Maar televisie maakt me benauwd
Zij
- Gisteren wilde je wel kijken
Hij
- Dat was anders
Dat was een beslissende wedstrijd
Zij
- Ik mis m'n series
De liefdesseries
En de spelletjes
Ik hou van spelletjes
Hij
- Dan kijk je maar naar mij
Zij
- Om mee te spelen en mee te denken
Kijken wie er wint
Herkenningsprogramma's vind ik ook mooi
Waarin de mensen elkaar na jaren
herkennen
En weer verenigd raken
Dat geeft me hoop
Hij
- Baby haal nog wat te drinken
Jij praat sentimenteel over televisie
Dat is niet normaal
Televisie is niet reëel
Je daarin verliezen
Of willen verliezen is geen leven
Jij moet realistisch blijven
Dit hier is leven op aarde
Dat is niet zo mooi als televisie het voorschotelt
Jij bent een dromer
Speel even een spelletje
Dan zit je niet zo op die kruk de hele tijd
Dan haal ik een fijnie wijnie voor jou
Zij
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-

En nootjes

Hij
- We gaan zo wat te eten halen
Eerst nog een biertje
En een wijntje
En wat spelen
Is toch gezellig zo
Hier samen
Zij
- Ik heb zin om nasi te gaan maken
Hij
- Morgen
Morgen maak jij nasi
Dan eten we vandaag nog buitenshuis
Maar morgen nasi op de bank
Of aan tafel
Wat jij wil
Zij
- Aan tafel gaat niet meer
Daar is een poot onder vandaan geschopt
Hij
- Dan repareer ik 'm
Zij
- Meen je dat?
Hij
- Vanzelf
Zij
- Wat ben je lief
Hij
- Omdat jij lief bent voor mij
Morgen eten wij aan tafel
Zij
- En overmorgen
Hij
- Wat jij wil
Zij
- Want er is nog nasi over
Ik heb namelijk te veel kip gehaald
Daarom
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Dus moest er meer rijst en groente
Zodoende konden we er twee dagen van
eten
En na het eten speelden we een spel
Hij
- Klopt
Na het eten gingen we heel even nog een
blokje om
Eén spelletje spelen
Voor het slapen gaan
En even gedag zeggen natuurlijk
Want gisteren waren we ook al niet
geweest en
Ze vroegen zich af waar we waren
Dan kunnen we zeggen
Dat we twee dagen even niet meer
buitenhuis wilden eten
Maar gewoon thuis
Met mekaar
Omdat we daar ook een tafel
Een koelkast
En een gasfornuis hebben
Zij
- We kunnen ook thuis spelen
Hij
- Welja
Maar 't is anders
Zij
- Tuurlijk is het anders
Hij
- En dat is niet om jou
Want ik vind het heel gezellig om met jou
te spelen
Om je naast me te hebben wanneer ik
speel
Maar om te spelen heb ik ruimte nodig
En een wandeling zo af en toe
Even naar de bar en terug
Even gedag zeggen
Even een praatje
Ik ben een sociaal mens
Dat weet jij ook
Daarom eet ik het liefst buitenshuis
Om niet in m'n eentje
Voor de televisie te hoeven zitten
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Zij
- Of met mij?
Hij
- Of met jou ja
Zij
- Met mij vind je dat ook alleen?
Hij
- In zekere zin
Zij
- Ik wil meer wijn
Hij
- Dan krijg jij meer wijn
Ik neem nog een bier
Want deze slaat dood
Zij
- Toe maar ga maar meer bier halen
Hij
- En guldens
Zij
- En meer guldens ook
Toe maar
En nootjes
Hij
- Ik ga winnen
Dat ga ik jou laten zien
Ik ga jou niet voor niks
Op die kruk hier laten zitten
Ik ga jou trots op mij maken
Zodat jij ooit tegen je kind kan zeggen
Dat zijn vader een held is
Een winnaar
Van het geld koop ik autootjes
En een nieuwe garderobe voor jou
Zij
- Wat ben je lief
Hij
- Omdat jij lief bent voor mij
Ik ga guldens halen
Bier en wijn
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Zij
- En nootjes
Hij
- Dan ga ik met je proosten
En winnen
Terwijl jij naar mij kijkt
Ik ga jou trots op mij laten zijn
Ik wil jou gelukkig maken baby
En zo snel mogelijk weer vergeten wat er is gebeurd
Er komt wel weer een nieuwe baby
Zij
- Denk je?
Hij
- Zeker
Zij
- Misschien
Hij
- Zeker
Zij
- Misschien
Hij
- Zeker
Zij
- Toe maar
Ik ga even plassen
M'n lippen stiften en een beetje rouge
opdoen
Want ik zie witjes vind je niet?
Hij
- Nee je ziet er mooi uit
Mooi blank
Zij
- Witjes
Te weinig zon denk ik
Hij
- Dat ligt niet aan jou
Dat ligt aan ons land
Zij
- Ik schaam me daarvoor
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Hij
- Ik hou van dat blanke
Zij
- Ik ga plassen en rouge opdoen
Dan kom ik gezond en blozend weer terug
Hij
- Dan haal ik nog wat guldens
En wijn en bier
Ik hou van je schatjebaby
Zij
- Alsjeblieft!
Niet kussen
Straks
Als ik terug ben ben ik mooier
beiden af
beiden terug
meisje begint
-

Zo
De rouge zit
En de lippenstift ook

Hij
- Bier en wijn
Wijn en bier
Waar wordt gedronken is…?
Zij
- Is wat?
Hij
- Heb je rouge opgedaan?
Zij
- Tegen het wit
Hij
- Proost schoonheid
Zij
- Heb je guldens?
Hij
- Zeker
Zij
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Genoeg?

Hij
- Zeker
Zij
- Ga je winnen?
Hij
- Zeker
Zij
- Dat wil ik zien
Jij bent altijd zo zeker van je zaakjes
Maar je hebt ook zo je zwakheden
Hij
- Wie niet?
Zij
- In die zin ben je normaal
Net als ieder ander
Ieder heeft zo z'n zwakheden
Niks om je voor te schamen
Ik bijvoorbeeld ben heel verlegen
Dat heb ik jou ook verteld meteen de
eerste dag al
Hij
- Omdat ik het merkte
Ik merkte dat jij verlegen was
Daar heb ik jou toen op betrapt
Zij
- Op betrapt?
Hij
- Op gewezen
Zij
- Daar hoefde jij mij niet op te wijzen
Dat wist ik al en heb het jou ook meteen
verteld
Hij
- Ik heb jou laten weten wat ik zag
Zodat je het niet meer voor mij hoefde te
verbergen
Ik hielp jou dus als het ware
Jij kon vanaf dat moment ongegeneerd
verlegen zijn
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Zijn zoals je bent dus
Dank zij mij
Zij
- Nu ben ik niet meer verlegen
Hij
- Nee nee
Zij
- Nee
Hij
- Natuurlijk ben jij nog verlegen
En dat zal je ook altijd blijven
Dat vind ik ook zo leuk aan jou
Zij
- Ik ben er overheen gegroeid
Hij
- Zoiets ben je van nature
Zij
- Ik ben zekerder geworden van mezelf
Hij
- Over zoiets groei je nooit heen
Zij
- Ik wil ook weer gaan koken
Hij
- Jij en koken
Zij
- Voorheen durfde ik niet voor jou te koken
Bang voor mislukking
Bang dat het je niet zou smaken
Maar nu weet ik dat het smaakt
Als ik nasi maak of een spinaziegerecht
Of wat dan ook
Dan smaakt het
Mij in ieder geval wel
Dus ik wil weer gewoon thuis gaan koken
En niet meer steeds buitenshuis eten of halen
Altijd maar patat
Patat dat kan ik ook
Met gemak
Hop hop hop aardappels snijden
Klaar
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Hij
- Ja ja dat denk jij
Maar zo gemakkelijk is dat niet
Jij denkt over alles zo makkelijk
Jij denkt dat je alles kan
Dat je kan koken enzovoort
Maar in werkelijkheid kan jij niks
Ik weet zeker
Een goeie patat krijg jij niet voor elkaar
Maar als je het zeker weet mag je het bewijzen
Toe maar
Als jij graag heldin wilt uithangen
Terwijl je voor twee guldens een goeie zak doorbakken hebt
Oké
Dan sparen we die guldens weer uit
Des te beter voor mij
Ik ga trouwens meer guldens halen
Want dit gesprek vraagt om guldens
Geef mij eens een gele
Zij
- Daar ga ik zo boodschappen van doen
Kip voor kopen
En groente
Hij
- Moet ik je slaan met je grote mond?
Geef mij een gele
jongen af en terug
jongen begint
-

Kijk eens schatjebaby
Fijnie wijnie
Laten we geen ruzie maken
Maar spelen
Spelen verfrist de geest
Ik hou van jou
En jij van mij
Dat is zo
En zal altijd zo blijven
Gelukkig maar
Want als jij bij mij weggaat dan geef ik het op
Dan ben ik verloren
En jij ook
Dat weet je
Dat is het mooie van ons
Dat we dat weten
Dat is liefde
Laten we daar zuinig zijn
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Jij op mij ik op jou
Gisteren hebben we iets heel moeilijks meegemaakt
Dus als jij wil
Eten we morgen nasi
De beste nasi van de hele wereld
Jij bent mijn keukenheldin
Dat weet je toch
Maar ik heb ruimte nodig
En ons huis is te klein
Dat weet jij ook
De keuken is helemaal piepklein
Veel te klein eigenlijk
Veel te klein voor jou
Baby
Eerst moeten wij een groter huis hebben
Een huis met een grote keuken
Daar kom jij tot je recht
Tot dan kunnen we beter nog even buitenshuis eten
Of buitenshuis wat halen
Totdat we een groter huis hebben
Toch?
Dat kleine huis is niks
Te krap voor mij
En zeker ook te krap voor jou
Jij verdient iets heel veel beters
Zij
- Wanneer komt dat grotere huis?
Hij
- Dat moeten we gaan zoeken
Zij
- Hoelang gaat dat duren?
Hij
- Een maand of wat
Zij
- Dat is te lang
Hij
- Dat is niet lang
Niet voor het huis dat ik ga vinden
Zij
- Hoe weet je dat?
Hij
- Omdat ik wensen heb
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Zij
- En die komen uit?
Hij
- Ooit wenste ik dat ik zo'n mooi meisje als jij tegen zou komen
En?
Zij
- Wat?
Hij
- Dat kwam ook uit
Zij
- Ooit had ik de wens dat iemand een groot huis voor mij zou gaan zoeken
Hij
- Dat komt ook uit
Zij
- Zeker?
Hij
- Zeker
Zij
- Jij bent altijd zo zeker
Zo zeker van je zaakjes
Hij
- Klopt
Zij
- Behalve van winnen
Hij
- Misschien
Zij
- Zeker
Hij
- Misschien
Zij
- Jij weet nooit zeker of je wint
Hij
- Misschien
Zij
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Zeker

Hij
- Moet ik je slaan?
Zij
- Nee
Hij
- Nou dan
Koppie houden dan
Zij
- Als jij mij nog een keer slaat
jongen slaat meisje
Zij
- Nog één keer
jongen slaat meisje
jongen begint
-

Jij vraagt hierom
Ik moet jou slaan
Jij zegt soms rare dingen
Je huilt nu wel
Maar ik zie ook je dankbaarheid
Steeds als ik je sla
Jij ziet dat zelf niet maar
Ik zie dat wel
Daarom doe ik het ook
Denk maar niet dat ik het leuk vind om
mijn vrouw
De liefde van m'n leven in het openbaar te
slaan
Jij moet dingen leren begrijpen
Maar jij bent zo dom

Zij
- Dit is de limit
Hij
- Geen moeilijke woorden gebruiken die je niet begrijpt
Jij en ik hebben nog heel wat af te maken samen
Zij
- Tot we mekaar op een dag afmaken
Hij
- Kijk daar heb je het alweer
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Dat hele haatliefde gebeuren van jou naar
mij
Dat niet weten wat je wilt
Niet weten wat je voelt
Of beter nog
Niet herkennen wat je voelt
Want ik zie het wel
Ik zie jou voor me staan en
Ik zie de liefde voor mij
Maar ik zie ook je weerstand
Om mij gewoon op een normale manier lief te hebben
Soms lukt het even
Maar nooit te lang
Dan kom je weer in opstand
Tegen mij en daarmee tegen jezelf
Maar ik vind het allemaal best
Ik speel het spel wel mee
Ik trek me terug aan de maschine
Dat is de beste methode
Dan trek jij vanzelf wel weer bij
Zo gaat het al jaren
En zo zal het ook nog jaren gaan
Zij
- Ik word misselijk
Hij
- Dat komt van de behandeling
Zal ik nog wat voor je halen
Zij
- Toe maar
Haal nog maar wat
Dan zal het wel over gaan
Misschien is het gewoon honger
Hij
- Jij eet te veel
Jouw lichaam is daar aan gaan wennen
Aan verslaafd geraakt
Jij bent verslaafd aan eten geraakt
Zij
- Denk je?
Hij
- Jij krijgt buikpijn als je een paar uur niks eet
Dat is een verslaving
Zij
- Ik heb vanmorgen een zware behandeling gehad
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Hij
- Hoeveel uur is dat alweer geleden?
Zij
- Ik heb sindsdien nog niks gegeten
Hij
- Had dan in de kliniek gebleven
Waarom ben jij zo eigenwijs
Zij
- Ik wilde naar jou toe
Het was toch ook van jou
Hij
- Zullen we maar naar huis gaan
Zij
- Ik ben moe
Hij
- Ben je moe?
Zij
- Doodmoe
Hij
- Komt van de behandeling
Zij
- Ik denk het
Hij
- Je ziet er opeens raar uit
Wat is er met je?
Zij
- Ik voel me niet goed
Hij
- Omdat je niet goed eet
Zij
- Dat is het niet
Het is de behandeling
Hij
- Jij moet wat eten
Ik ga noten voor je halen
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Zij
- Ik moet geen noten
Ik moet naar bed
Hij
- Dan had je in de kliniek moeten blijven
Je kan toch nu niet zomaar in bed gaan
liggen
Overdag
Dat is bespottelijk
Zij
- Ik voel me niet goed
Hij
- Dan moet je terug naar de kliniek
Zij
- Ze hebben me al ontslagen
Hij
- Dat is dom van je
Je had daar moeten blijven
Je moeten laten verzorgen door de zusters
Wat rusten en dan naar huis
Maar jij was weer eigenwijs
En zit ik met gebakken peren
Moet ik voor jou gaan zorgen terwijl ik midden in een spelletje zit
Moet ik het weer oplossen terwijl daar zusters voor zijn
Die daar gewoon voor betaald krijgen
Waarom ben je niet in de kliniek gebleven?
Zij
- Ik wilde naar jou
Hij
- Ja ja
En je hebt dus nog niks gegeten
Zij
- Nee
Ik heb er buikpijn van
Hij
- Jij hebt buikpijn van de behandeling
Deed het pijn eigenlijk?
Zij
- Ik was verdoofd
Hij
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Klopt je was verdoofd
't Viel toch allemaal best mee

Zij
- 't Viel ook best mee
Maar ik voel me raar
Hij
- Waarom ben je dan ook niet naar huis gegaan?
Zij
- Alleen thuis zijn is te erg wanneer jij er niet bij bent
Veel erger nog dan wanneer je er nooit
meer bij zou zijn
Hij
- Dat is te moeilijke taal voor mij
Zij
- 't Is ook moeilijk
Hij
- Nou dan
Koppie houden dan
Kom
We gaan
Zij
- Misschien moet ik poepen
Of een boer laten
Misschien dat dat helpt
Hij
- Hier neem een slok bier
En laat een boer
Boeren helpt inderdaad
Zij
- Nee
Ik moet poepen
Dat is het
Hij
- Ga poepen dan
meisje af
meisje op
meisje begint
-

Kijk hier ben ik weer
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Hij
- Heb je gepoept?
Zij
- Nee
Hij
- Ging 't niet?
Zij
- Nee
Hij
- Heb je nog pijn?
Zij
- Weet ik niet
Hij
- Mooi zo
Dan neem ik nog één biertje
Zij
- We gingen
Hij
- Okee we gaan
Zij
- Of niet?
Hij
- Jij gaat nasi maken
Zij
- Ik wil geen nasi meer
Hij
- Dan halen we wat
Waar heb je zin in?
Zit je nu alweer te huilen
Waarom huil jij zoveel?
Zij
- Huil ik zoveel?
Hij
- We gaan naar huis
We halen patat
Met een kroket of bamischijf erbij
Dan hebben we onze groenten ook weer binnen
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Dan gaan we voor de televisie zitten
Zetten een spelletje aan
En komt alles dik in orde
Schatjebaby
Alles komt goed
Let op mijn woorden
Alles komt goed
Tot zover
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