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Nell: Wat is er mijn dikkerd? (Pauze) Wil je weer vrijen?

Nagg: Sliep je?

Nell: O nee.

Nagg: Zoentje.

Nell: Dat gaat toch niet.

Nagg: Laten we proberen (De hoofden gaan moeizaam naar 

elkaar toe, kunnen elkaar niet bereiken en gaan weer 

uiteen.)

Nell: Waarom deze komedie iedere dag opnieuw? 

(Pauze.)

Nagg: Mijn tand is uitgevallen.

Nell: Wanneer?

Nagg: Gisteren had ik hem nog.

Nell: (weemoedig) Ah, gisteren! (Ze wenden zich moeizaam 

naar elkaar toe.)

Nagg: Zie je me?

Nell: Slecht. En jij?

Nagg: Wat?

Nell: Zie je me?

Nagg: Slecht.

Nell: Des te beter, des te beter.

Nagg: Dat moet je niet zeggen. (Pauze.) Ons gezicht is 

achteruitgegaan.

Nell: Ja. (Pauze. Ze wenden zich van elkaar af.)

Nagg: Hoor je me?

Nell: Ja. En jij?

Nagg: Ja. (Pauze.) Ons gehoor is niet achteruitgegaan.

Nell: Ons wat?

Nagg: Ons gehoor.

Nell: Nee. (Pauze.) Heb je me nog iets anders te zeggen?

Nagg: Herinner je je nog…

Nell: Nee.

Nagg: Het ongeluk met de tandem waarbij we onze 

benen verloren? (Ze lachen.)

Nell: Dat was in de Ardennen. (Ze lachen zachter.)

Nagg: Bij het weggaan uit Sedan. (Ze lachen nog zachter. 

Pauze.) Heb je het koud?

Nell: Ja, heel koud. En jij?

Nagg: IJskoud. (Pauze.) Wil je er weer in?

Nell: Ja.

Nagg: Ga er dan weer in. (Nel verroert zich niet.) Waarom ga 

je er dan niet in?

Nell: Ik weet het niet. (Pauze.)

Nagg: Heb je nieuw zaagsel gekregen?

Nell: Het is geen zaagsel. (Pauze. Vermoeid) Kan je niet 

een beetje nauwkeuriger zijn. Nagg?

Nagg: Nieuw zand dan. Wat doet het ertoe?

Nell: Dat doet er veel toe. (Pauze.)

Nagg: Vroeger was het zaagsel.

Nell: Vroeger.

Nagg: En nu is het zand. (Pauze.) Van het strand. (Pauze. 

Luider) Nu is het zand dat hij haalt van het strand.

Nell: Nu is het zand.

Nagg: Heeft hij het jouwe vernieuwd?

Nell: Nee.

Nagg: Het mijne ook niet. (Pauze.) We moeten een bek 

opzetten. (Pauze. Laat de beschuit zien.) Wil je een 

stuk?

Nell: Nee. (Pauze.) Waarvan?

Nagg: Van de beschuit. Ik heb de helft voor je bewaard. 
(Hij bekijkt de beschuit. Trots) Driekwart. Voor jou. 

Hier. (Hij houdt haar de beschuit voor.) Nee? (Pauze) 

Voel je je niet goed?

Hamm: (vermoeid) Maar wees toch stil, wees toch stil, zo 

kan ik toch niet slapen. (Pauze.) Praat wat zachter. 

(Pauze.) Als ik sliep zou ik misschien beminnen, 

de bossen ingaan, de hemel zien, de aarde. Ik zou 

rennen, rennen, en achtervolgd worden, maar ze 

zouden me niet vangen. (Pauze.) Natuur! (Pauze.) 

Er druppelt water in mijn hoofd. (Pauze.) Een hart, 

er is een hart in mijn hoofd. (Pauze.)
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