
zus 1 ik wil een dressoir! 
een boudoir! 
een peignoir! 
een miroir! 
een renoir! 
een abattoir! 
een... een urinoir! 
een... 
grand grand grand 
grand grand soir! 
bedelaar! 

meisje wat is er, papa? 
vader niets 
meisje wat is er, papa? 
vader niets 
meisje wat is er, papa? 
vader God maakte ooit de wereld 
van wolken en van steen 
maar aan alles komt een eind. 
niets 
meisje wat zeg je, papa? 
vader dans 
kom dans voor mij 
ik ben terug 
ben je niet blij? 
vert wat is er met je vader? 
hij is er wel en hij is er niet 
is het verdriet? 
meisje waar ben je, papa? 
vader maar dans en dans en dans toch voor mij 
ik kijk 
ik ben er bij 
vert wat gaat er schuil achter zijn handen? 
't is of hij huilt 
meisje papa, het lukt niet 
als jij mij niet ziet 
ik ben niet blij 
mag ik je troosten? 
mag ik op je schoot? 
(Ze laat zich op zijn schoot glijden, hij neemt haar in de 
armen) 
meisje (lachend) 
au au 
je kietelt me 
je prikkelt me 
je prikt 
(De vader opent zijn jas) 
vert de bloem, de roos! 
kijk eens hoe wit 
hoe broos 
meisje een roos, de roos! 
deze is de mooiste van al je kadoos 
(Ze danst met de roos, de roos danst met haar. 
De vader kijkt) 
vader de vader slikte en hij slikte en slikte 
maar zijn keel zat zo dicht dat hij snikte 
toen vertelde hij alles aan zijn dochter 
want over drie dagen moest hij dood 
meisje nee... nee... nee... nee... nee., nee... 
vader toch... toch wel 
het is te laat 
de fout is al begaan 
begrijp je dat? 
meisje nee... nee... nee... nee... nee., nee... nee... 
vader maar toe mijn liefje 
laat mij toch mijn laatste dag met jou 
je vrolijkheid 
meisje nee... nee... nee... nee... nee., nee... nee... 
vader ja, zwijg nu 
ik wil gehoorzaamheid 
meisje nee... nee... nee... nee... 
vader maar wat hij ook probeerde 
met zijn inond en met zijn wil 
het was geen gril 
het was haar ziel die sprak 
die hield niet stil 
meisje nee 
u hebt de roos voor mij geplukt 
ik zal de dochter zijn die gaat 
ik zal mij aan hem geven 
(Ze legt zich te slapen) 
vader o nee 
nee nee nee nee 
geen denken aan 

geen sprake van 
het is zijn eer 
zijn taak als man 
waarom hij? 
waarom zo ongelukkig hij 
als zij het wil? 
ze is zo goddelijk mooi 
zo jong 
mijn kleine koningin 
wat kan hij doen? 
moet hij dan zelf 
of beter zij 
waarom? 
verrotte roos 
verdoemde bloem 
verrotte roos 
verdoemde 
bloem 
verrotte... 
...roos... 
(En hij valt in slaap 
Zij opent de ogen en neemt afscheid) 
meisje dag muur, dag muur 
ik moet gaan 
dag stoel, dag tafel, dag andere stoel 
ik moet gaan 
dag zusje dressoir 
dag zusje canapé 
dag... dag voeten, dag knieën, dag handen, dag hoofd 

dag hoofd 
dag hoofd 
dag hoofd 

(Ze zoent haar vaders hoofd) 
dag papa mijn vader 
vaarwel 
(Het scènebeeld van het huis wordt veranderd in een weg, een 
muur 
intussen:) 
meisje ik kijk niet om 
kijk niet meer om 
ons huis komt nooit meer terug 
ik keer niet om 
keer niet meer om 
ik kom er nooit meer terug 
de verte achter mij 
de verte in mijn rug 
wordt almaar groter, groter, groter 
maar ik kijk niet meer om 
en ik keer niet meer terug 
er is nog maar heel weinig tijd 
ik leef nog maar heel even 
maar het geeft niet 
dat ik sterven ga 
ik zal er niets om geven 

au au 
ik 
krijg zo'n pijn het 
huilt hier binnen 
heel diep weg 
papa? 
vert's (stemmen) - je vader slaapt 

hij weet niet dat je gaat 
je bent alleen 

- waar ga je heen? 
waar moet je nu zo nodig heen? 
wat is die pijn? 

meisje het is net 
ik ken het niet 
ik denk maar steeds aan zijn verdriet 
papa? 
vert's - hé, komt het als de zee 

die slaat 
- die slaat 
- die slaat 

tegen het zand 
- jij bent het strand 
meisje au! 
vert - is het de zee? 
meisje ja 
het lijkt een beetje 
op de golven van de zee 
vert's — pas op 
- pas dan goed op 

zus 2 waar is mijn canapé? 
een canapé! 
een canapé! 
een canapé! 

met... 
met... 
met craquelé 

craquelé! 
mijn canapé!! 
ik wil - ik wil - ik wil -
bedelaar! 
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