
wat voor wezen dat hij is 
doe gauw zijn ogen open 
of hij blijft voor eeuwig een geheim 
dan is hij dood 
meisje nee monster nee 
dat wil ik niet 
(Ze raakt hem aan, helpt hem op te staan) 
ik wil wel wat je vroeg 
ik wil je vrouw zijn 
ja. 
(Het monster verandert in een prins) 
verl en toen begon het leukste van haar leven 
en het heette liefde 
(Stilte) 
het monster was geen monster meer 
het was een prins 
(Stilte) 
eindelijk had het meisje hem verlost uit de boze betovering van 
een heks, want het was een heks geweest die hem in een 
monster had veranderd 
(Stilte) 
maar door haar liefde was hij nu weer prins 
meisje het was een prins 
die alles had 
wat prinsen zoal hebben 
prins die alles was 
wat prinsen zoal zijn 
dus was hij mooi 
meisje lief 
jong 
bijna een koning 
prins mond van honing 
meisje haren vol parels 
handen van 
goud 
prins en zijn tanden gingen zingen bij het zoenen 
meisje zo begon het leukste van haar leven 
prins en het heette liefde 
(Beiden a f ) 
zus 2 liefde! 

ons kleine vieze zusje praat van liefde! 
die is op hol geslagen 
het is in haar bol geslagen 
helemaal dol op een monster 
dat doet of hij een prins is! 
het domme kind treedt in het huwelijk 
afschuwelijk 
ze heeft niet eens 
ze heeft niet eens 
ze heeft niet eens 
ze heeft niet eens een canapé 
wat gruwelijk! 
zus 1 het kale kipje heeft helemaal niets 
laat staan een beetje redelijk dressoir 
een beetje redelijk boudoir 

een peignoir 
een miroir 
een renoir 
of abattoir! 

alleen zo'n klein pietluttig prinsje! 
nog voor geen grand, grand, grand, grand soir 
zou ik die willen trouwen! 
meisje al gauw hoorde de vader 
van zijn dochter en de prins 
en hij was gelukkig als een kind 
maar de zusjes 
zij konden het niet verkroppen 
hun hartjes liepen zo vol wraak 
dat ze veranderden 
in steen 
(De zussen verstenen) 
meisje dag! 
ik ga trouwen. 
(Af 
de zussen blijven versteend staan, actrice drie mist hen en 
komt terug op. Met enige plezierige moeite laat zij hen 
ontwaken. 
buiging 
zwart) 
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