
Ik-figuur Wacht maar , tot ik groot en sterk zal 
wezen! zei een kikker in het riet. 
Vader Die nietsnut is niet waard te leven, dat 
zit maar op een steen te wachten tot fruit aan 
de bomen groeit. 
Moeder Hij aardt naar zijn vader ! 
Vader Hi j lijkt helemaal op jou en ondertussen 
ben ik maar aan het zwoegen. 
Moeder De krant aan het lezen, terwijl ik 
schuur of de potten en pannen reinig als een 
sloor. 
Vader En ik d a n ? Ik heb gewerkt voor vrouw 
en kind. Nu is het zijn beurt om de poen 
binnen te rijven. (Echtelijk gevecht waaronder de 
vader bezwijkt.) 
Ik-figuur Man doodt vrouw met bijl! (Hij heeft 
de vader een bijI in zijn handen gestopt, maar 
deze weet niet wat ermee aan te vangen, de 
moeder duwt de vader weg met haar dikke buik) 
Moeder Na echtelijke twist ? 
Vader (valt en grijpt naar zijn krant als redding) 
Eddy zegeviert weer ! (Nu is hij weer tevreden) 
(Er wordt gebeld aan de voordeur, de ouders 
willen onmiddellijk gaan open doen.) 
Ik-figuur Niet open doen ! Ik weet wie nu 
aanbel t ! Ik weet wie nu aan de voordeur staan 
te wachten op een kans om binnen te gl ippen: 
de smeerlappen met hun boetes en bevelen, met 
hun wolfijzers en schietgeweren en hun 
nationaal kostuum. Onder geen enkele 
voorwaarde open doen. Hier is niemand, 
niemand is hier thuis. Ik ben weg, al jaren, met 
vakantie, op reis, naar het buitenland, zonder 
adres. Probeer maar eens binnen te geraken: 
als een rat langs het keldergat of langs de 
schoorsteen. Laat ze maar bellen. (Hij grijpt de 
bijl en slaat ermee in hel wilde weg.) Ik sta 
paraat tot de daad ! (Projektie 15 sec.) 

DERDE VERSCHIJNING 
(De knecht en het dienstmeisje. De knecht zit in 
de kist en duwt hel deksel open zodat de ik-
figuur eraf rolt.) 
Knecht Heeft mijnheer mij geroepen ? 
Ik-figuur Ik ? U geroepen ? Neenee, helemaal 
niet, U vergist zich. 
Knecht Toch niet, ik heb het belsignaal 
gehoord. 
Ik-figuur Wie bent U en wat komt U hier 
doen? 
Knecht Ik ben geheel tot Uw dienst, mijnheer. 
Mag ik uw ontbijt serveren? Uw kamerjas 
aangeven? Het bad laten vollopen, uw kousen 
aantrekken, uw schoenen, uw hemd ? 
Ik-figuur Ik blijf in bed. 
Knecht Zoals u verkiest. Wilt u zich a.u.b. 
rustig houden. Zo ! (Hij neemt scheerkwast en 
zeep). Even inzepen ! 
Ik-figuur Blijf van mijn gezicht, id ioot! Hoe 
ben jij hier binnen gekomen ? D o o r het 
sleutelgat ? 
Knecht (neemt scheermes) Nog even geduld. Ik 
zal U scheren als een schaap ! 
Ik-figuur Raak me niet aan, haarkapper . Ik ken 
jullie soort . Eén haal met het vlijmscherpe 
scheermes door je keel en je bent er geweest als 
een geslachte kip. Dan nog wat spartelen, nog 
wat fladderen en springen en dan is het gedaan. 
Knecht Ik wou uw voorkomen verbeteren, 
zodat u onder de mensen kunt komen, excuseer 
me. Ik heb de beste bedoelingen ! 
Ik-figuur Scheer je weg en laat me slapen. 
Waarom kom je me lastig vallen in het holst 
van de nacht. Ik heb je toch niet geroepen. Ik 
heb je niet nodig. Ze maken me nog rijp voor 
het gekkenhuis ! Wat een nacht. 
Knecht U vergist zich, het is dag. 
Ik-figuur Verdwijn ! 
Knecht Maar meneer ! 
Ik-figuur Niks te maren, verdwijn ! 
Knecht Tot uw dienst en wel te rusten! 
Ik-figuur Eindelijk! Is er dan niemand die een 
beetje vriendelijk is op deze wereld ? (De knecht 

verdwijnt snel maar duwt het dienstmeisje naar 
hei bed, hij grijnst.) 
Dienstmeisje (als een slang, gevaarlijk en 
aanlokkelijk) Heb je mij nodig ? 
Ik-figuur Nodig ? 
Dienstmeisje Kan ik je helpen ? 
Ik-figuur Helpen ? (Het dienstmeisje is als een 
krolse kal rond het bed aan hel evolueren. Ze 
haalt een blinkende appel van onder haar rok.) 
Dienstmeisje Heb je zin in een appel? (Ze gooit 
de appel) 
Ik-figuur Laat je eens zien ! Kom eens 
dichterbij ! 
Dienstmeisje Raak me niet aan ! 
Ik-figuur Maar ik zal je geen pijn doen, ik wil 
alleen maar een beetje vriendelijk zijn. Ik lig 
hier zo alléén in dat bed dat veel te groot is 
voor mij en ik krijg hier alleen maar vervelende 
bezoekers. Het is als een nare droom die ik 
beleef. En nu kom jij... 

Dienstmeisje (tanend) Zoals je ziet in levende 
lijve... 
Ik-figuur Kom je ? 
Dienstmeisje (hard en koud) Eerst betalen! Ik 
werk niet voor niets ! 
Ik-figuur Waar is mijn portefeuille? 
Dienstmeisje Leeg! Ik heb je zakken al 
doorzocht . Niets heb je, geen cent ! 
Ik-figuur Maar ik zal voor jou gaan werken. In 
het zweet mijns aanschijns (Ondertussen is de 
knecht weer op hel toneel verschenen, hij beginI 
te stoeien met het dienstmeisje voor de ogen van 
de ik-figuur), aan de ketting, in de koolmijn, in 
de riolen als het moet ! 
Dienstmeisje Id ioot ! Je kunt nog niet alleen 
pissen. Ga alléén slapen in je nest ! 
Ik-figuur Ik word nog gek van al die schimmen 
en spoken die in deze kamer waren. Heb ik ze 
wel echt gezien of zijn het produkten van mijn 
verbeelding? Maar die appel hier, die is toch 
echt. (Hij doet de appel blinken en bijt erin.) Er 
zit een worm in. Ze willen mij allemaal 
bedriegen. Een rotte appel ! (Ondertussen is de 
knecht weer op de proppen gekomen, hij speelt 
nu de rol van een kelner in een restaurant) De 
schil glanst wondermooi, maar binnenin boren 
de wormen, doen het vruchtvlees verrotten. (Hij 
gooit de appel in hei publiek.) Hou jullie mispels 
maar ! Vreet jullie viezigheid zelf. Kakker-
lakken op s teak! Slakken in sla ! Kurk in de 
wijn ! Een muis in de soep ! Ratten in worst ! 
En dan spuwen ze nog op het eten, die 
gifmengers ! Adieu ! 

VIERDE VERSCHIJNING 
(De rijkswachter) 
Ik-figuur Taxi ! 
Rijkswachter Vooruit ! Stap in ! 
Ik-figuur Maar dat is een overvalwagen van de 
rijkswacht ! Dat is een vergissing in het donker , 
geloof me. 
Rijkswachter Identiteitskaart ! 
Ik-figuur Die heb ik thuis laten liggen. Hoe 
kon me zoiets overkomen ? 
Rijkswachter U staat hier in pijama op straat. 
Bent u niet goed snik ? 
Ik-figuur Ik kom recht uit bed, wou snel iets 
gaan drinken en een stukje eten en dan weer in 
bed kruipen ! 
Rijkswachter U schreeuwt de hele buurt wakker 
en u klimt als een aap in de bomen ! 
Ik-figuur (slaapwandelt) Maar ik ben een 
slaapwandelaar. U mag mij niet wakker maken. 
Rijkswachter Naam ? 
Ik-figuur Staat duidelijk in het telefoonboek. 
Rijkswachter Geen grapjes. Adres ? 
Ik-figuur Eveneens, op dezelfde pagina. 
Rijkswachter Duidelijk antwoorden ! 
Nationaliteit ? 
Ik-figuur Zoals jij. 
Rijkswachter Geen brutaliteiten. 
Geboor teda tum ? 

Ik-figuur Dat is een hele tijd geleden. Ik ben 
niet van gisteren ! 
Rijkswachter Niet rond de pot draaien ! 
Burgerlijke stand ? 
Ik-figuur Daar leef ik boven ! 
Rijkswachter Gevaarlijk spel ! Beroep ? 
Ik-figuur Zonder. 
Rijkswachter (entoesiast) Kom bij ons ! Wij 
hebben nog altijd mannen nodig. 
Ik-figuur Maar ik heb mijn vader en moeder 
echt niet vermoord. 
Rijkswachter Laat u eens zien of schrijf ons ! 
Ik-figuur Maar waarom zou ik ? 
Rijkswachter Vergeet het niet: wij zijn uit het 
volk, met het volk ! 
Ik-figuur God zij dank ! 
rijkswachter Geen dank ! Het is onze plicht. 
Wij zullen dat schorem klein krijgen, van A tot 
Z. 
Ik-figuur In de naam van de vader en de zoon 
en de heilige geest 
Rijkswachter Amen ! (matrakslagen) De 
volgende! 
(zeer korte black out, projeklies, muziek) 

VIJFDE VERSCHIJNING 

(De secretaresse) 
(Stemmen, onverstaanbaar, komen van alle 
kanten op de ik-figuur af. Woede en liefde 
dooreen.) 
Ik-figuur Deze nachtmerrie is nog niet 
afgelopen, deze kwaje droom is nog niet 
voorbij. Door de muren dringen irriterende 
nachtelijke confidenties, niet te stuiten 
verklaringen. En de stilte (de stemmen 
verstommen) is het duizelingwekkendste geluid. 
Wat doe ik h i e r ? Is dat mijn leven ? Wachten? 
Aan de ketting liggen als een hond? Wat doen? 
(De secretaresse tikt op de schrijfmachine en 
rukt het blad eruit, ze komt hautain op de ik-
figuur af.) 
Secretaresse Wij hebben uw solicitatiebrief in 
goede orde ontvangen, maar zien ons verplicht 
negatief te antwoorden. 
Ik-figuur Maar waarom ? 
Secretaresse O p grond van het onderzoek der 
vingerafdrukken die u op het papier hebt 
achtergelaten, (lachje) 
Ik-figuur Ik heb ze afgevlakt ! 
Secretaresse O p grond van het nazicht van uw 
persoonlijk dossier ! (lachje) 
Ik-figuur Stik ! 
Secretaresse Hier valt niet te s t ikken! 
Aanvaard geachte heer de ui tdrukking van onze 
gevoelens van hoogachting! (lachje) Hier wordt 
gewerkt ! 
Ik-figuur Uitsloofster ! 
Secretaresse Hier wordt ernstig gewerkt van 8 
tot 5, elke dag en als ik u meneer een raad mag 
geven.' verander uw voorkomen, koop kleren. 
Ik-figuur Waar ? In welke winkel ? 
Secretaresse Raadpleeg een psychiater en 
bestudeer het s tandaardwerk van Carnegy: 
" H o w to be succesful in business" ! 
Ik-figuur Knowhow ! 
Secretaresse Nuttige wenken, inderdaad ! 
Ik-figuur U hebt ervaring in deze branche, u 
hebt punch ! 
Secretaresse Inderdaad. Ik blijf hier niet zitten 
wachten met een ticket in mijn handen tot het 
mijn beurt is, als in de gang van een hospitaal. 
Ik-figuur Ik, zit op een steen en kijk naar de 
bomen. Hun takken bewegen lichtjes door de 
wind. Er vallen bladeren van de bomen. Het is 
herfst en de wind is zot en nat en het gras is 
geurig. Kastanjes vallen ontbolsterd, takken 
kraken, wilde duiven vliegen op en een kat 
nadert op zachte pootjes een vogel die niets 
vermoedt.. . 
Secretaresse Wat vertel jij daar over vogeltjes 
en bloempjes ? 
Ik-figuur De schrijfmachine doet het slagwerk 
en in de rekenmachine van de winkel zit een 
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