
zus 1 en jij daar? 
zus 2 en jij? 
meisje ik hoef niets 
zus 1 niets?! 
zus 2 niets?! 
zus 1 niets bestaat niet 
krieltje 
zus 2 niets is niets 
zus 1 wichtje 
dom gezichtje 
zus 2 hol kopje 
zus 1 papa's popje 
wil je wel eens zeggen wat je wenst? 
meisje moet papa echt weer op reis? 
blijft hij weer zo lang weg? 
hoe lang laat hij ons dan alleen? 
zus 1 zeg, jij stelt hier niet de vragen 
zus 2 en de vraag is wat je wenst! 
meisje maar dat is niets 
ik heb toch alles wat ik hebben wil 
ik heb aan niets gebrek 
zus 1 mis jij dan niets, mijn lekker zusje? 
zus 2 mis jij niet iets? 
zus 1 mis jij geen mooie jurk 
zo van wit en kant en zij? 
zus 2 en mis je daar geen dikke wollen kousen bij? 
zus 1 wat dacht je van een grote groene strik 
daar boven op je hoofd? 
zus 2 en om je nek een kralensnoer 
van paarlemoer? 
zus 1 of heb je liever een lieve lappenpop? 
zus 2 zo een met krullen op zijn lieve 
zus 1 ja, nu is het wel genoeg 
je weet heel goed wat vader vroeg 
vooruit! 

' een roos...! een roos! een 

zus 2 vooruit! 
meisje maar ik kan toch niets vragen 
als ik het niet weet? 
hij mag het zelf kiezen 
want papa kiest veel beter 
het beste voor mij 
met wat hij maar kiest ben ik blij 
(Grimmig grommende zussen) 
maar 
mijn enige wens is: 
ik wil met hem mee 
ik hoef het niet echt 
ik zeg gauw iets anders: 
een roos 
een kleintje maar 
alsjeblief 
zussen een roos...? een ro 
roos...! een roos...! één roos!... 
meisje papa? 
(Ze pakI de hand van zus 1. Deze transformeert langzaam in 
de vader. Hij begint te lopen)\k loop nog even met je mee 
ja? 
(Ze wandelt aan de hand van vader [die hoog op de tafel 
staat]) 
alleen een kleine roos, papa 
dat is toch niet te veel? 
hij mag van roze of van rood 
hij mag ook geel 
o oei, het is winter 
dan bloeien geen bloemen 
geen levende bloemen in het wild 
alleen dode rozen van ijs op de ruiten 
als je wakker wordt 
en het vriest 
dan mag zij zo wit zijn als sneeuw, papalief 
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