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George: diep zuchtend Ok dan, Martha... ik vrees dat onze jongen niet naar huis komt voor zijn verjaardag.

Martha: Natuurlijk wel.

George: Nee, Martha.

Martha:  Natuurlijk wel. Ik zeg het je!

George: Hij... kan niet.

Martha: Natuurlijk wel. Ik zeg het toch!

George: Martha (lange pauze) ... onze zoon is ... dood. (Stilte) Hij is... verongelukt ... vanavond... (stilte. een klein grinnikje)  

 ... op een landweg, met zijn rijbewijs op zak, hij zwenkte uit, om een egel te ontwijken, en vloog recht op...

Martha: (halsstarrige woede) DAT... MAG... JE.. NIET... DOEN!

George: ... een dikke boom.

Martha: DAT MAG JE NIET DOEN!

Nick: (zacht) God in de hemel. (Honey weent luider)

George: (Rustig, zonder enige emotie) Ik vond dat je ‘t moest weten.

Nick: O God; nee.

Martha: (Trilt van woede en van de nederlaag.) NEE. NEE! DAT MAG JE NIET DOEN! DAT MAG JE NIET ALLEEN   

 BESLISSEN! DAT NEEM IK NIET!

George: We zullen zo rond de middag moeten vertrekken, denk ik...

Martha: IK NEEM HET NIET DAT JIJ ZOIETS ALLEEN BESLIST!

George: ... want er zijn van alle formaliteiten te vervullen, identificatie uiteraard... er moeten schikkingen getroffen  

 worden...

Martha: (Doet een uitval naar George, maar mist hem.) DAT MAG JE NIET DOEN! (Nick staat op, grijpt Martha vast, wringt   

 haar armen achter haar rug.) DAT NEEM IK NIET, BLIJF MET JE POTEN VAN MIJN LIJF!

George: (Nick blijft haar vasthouden; recht in Martha’s gezicht) Je schijnt het niet te begrijpen, Martha; ik heb helemaal   

 niets gedaan. En wees nu moedig. Onze zoon is DOOD! Stop het in je hoofd!

Martha: DAT MAG JIJ NIET ALLEEN BESLISSEN.

Nick: Toe nu, alsjeblief.

Martha: LAAT ME LOS!

(…)

George: JE KENT DE SPELRGELS, MARTHA! GODVERDOMME, JE KENT DE REGELS!

Martha: NEE!

Nick: (Er begint iets tot hem door te dringen) Waar praten jullie eigenlijk over?

George: Ik kan hem dooddoen, Martha, als ik wil.

Martha: HET IS ONS KIND!

George: EN IK HEB HET DOODGEDAAN!

Martha: NEE!

George: JA!

(…)

Martha: Maar waarom? Waarom?

George: Je hebt de spelregels geschonden, schat. Je hebt over hem gepraat… je hebt met iemand anders over hem   

 gepraat…

Martha: (met tranen in haar stem) Dat is niet waar. Nooit.

George: Jawel.

Martha: Met wie? MET WIE?

Honey: (huilend) Met mij. Je hebt met mij over hem gepraat.

Martha: (huilend) IK BEN HET VERGETEN! Soms… soms, ‘s nachts, als het laat is, en … iedereen zit … te praten …

 dan vergeet ik het en ik … wil niet over hem beginnen… maar ik … HOU VOL … ik hou vol … maar ik heb 

 vaak… gewild … oh, George, je hebt het doorgedreven … ‘t was niet nodig … dit was niet nodig geweest. 

 Ik ben over hem begonnen … OK … maar jij bent TE VER gegaan. Je had hem niet moeten, moeten … 

 dood doen.
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