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Sofie

Sam

Sam

Ja

Sofie

Jij bent

Sam

Het stinkt daar Sofie

Sofie

Gewoon je adem inhouden
Durf je niet?

Sam

Het stinkt daar

Sofie

Dan eten we niks

Sam

Dan eten we niks

Sam

Welke dag is het?

Sofie

Weet ik niet

Sam

Jij houdt het toch bij

Sofie

Ja

Sam

Welke dag is het?

Sofie

Gewoon een dag

Sam

Welke?

Sofie

Kerst Sam
Kerstavond

Sam

Kerstavond

Sofie

Ja

Sam

kerstavond.
Kerstman, sneeuw, haardvuur

Sofie

Met al die clichés ja

Sam

Waarom zeg je dat niet?!

Sofie

Wat moeten we hier nou kerst vieren?
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Sam

Kaarsen! We moeten kaarsen

Sofie

Hebben we niet

Sam

Lichtjes

Sofie

Hebben we niet
Weet je dondersgoed

Sam

En van die-

Sofie

Hebben we niet

Sam

Kaarten, kerstkaarten

Sofie

Aan wie?

Sam

Ons?

Sofie

Waarom zouden we?

Sam

Weet ik niet

Sofie

Nee. Ik ook niet

Sofie

Zullen we iets doen?

Sam

Wat?

Sofie

Een verhaal?

Sam

Een verhaal

Sofie

Jij bent

Sam

Wat voor verhaal

Sofie

Verzin maar

Sam

Ik heb alle verhalen al verteld

Sofie

Vertel iets over kerst

Sam

Dat ken je al
Dat kent iedereen

Sofie

Misschien ben ik het wel vergeten
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Sam

Geloof ik niet

Sofie

Vertel nou
Sam. Vertel

Sam

Goed

Sofie

Over kerst

Sam

Over kerst, goed
Het is middernacht, midden in de winter
Klokslag twaalf
Een jongetje en een meisje worden gewekt
Slaperig lopen ze de trap af
De woonkamer vol kaarsjes
Deuren open naar de tuin
Dikke laag sneeuw op de takken
Vader en moeder in hun mooiste kleren
Dit jaar is het meisje aan de beurt om het kindje in de wieg te leggen

Sofie

Hoe wordt het kind geboren?

Sam

Dat weet je toch

Sofie

Vergeten

Sam

Het wordt geboren in een kleine schuur waar de wind dwars doorheen waait
Boven zijn wieg schijnt een ster die blijft schijnen tot het nieuwe jaar
Verder alles in duisternis gehuld
Er is alleen niet genoeg eten, kinderen moeten genoeg eten
Misschien dat hij daarom elk jaar opnieuw wordt geboren

Sofie

Wat doen de kinderen?

Sam

Nadat het kind geboren is ontbijten ze met pappa en mamma
Midden in de nacht
En de volgende ochtend opnieuw
Met zoet brood en warme chocolademelk

Sofie

Uit kristallen glazen

Sam

Of gewoon bekers

Sofie

Hoe gaat het verder?

Sam

Volgens jaar is de jongen aan de beurt
Dan mag hij het kind in de wieg leggen

Sofie

Hoe gaat het verder?
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Sam

Dat was het

Sofie

Nee. De tafel, de tafel staat vol lekkere dingen

Sam

Ja

Sofie

En dan?

Sam

Vergeten

Sofie

Vergeten?

Sam

Vergeten

Sofie

Echt?

Sam

Vertel jij maar

Sofie

Ben je het echt vergeten?

Sam

Nee jij? Jij?

Sofie

Ik kan het niet vertellen

Sam

Waarom niet?

Sofie

Gewoon niet

Sam

Ik geloof er niks van

Sofie

Stil he, hier

Sam

Wat was dat?

Sofie

Wat?

Sam

Dat gekraak

Sofie

Het hout Sam

Sam

Het hout

Sofie

Het hout ja

Sam

Dus dat was het hout

Sofie

Het is gewoon oud
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Sam

Niks aan de hand, gewoon oud

Sofie

Hoe kan je nou elk jaar opnieuw geboren worden?

Sam

Hoezo?

Sofie

Dat kan helemaal niet

Sam

Om het opnieuw te proberen

Sofie

Onzin

Sam

Als het niet lukt doe je het het jaar daarna weer opnieuw

Sofie

klinkklare onzin
Je wordt één keer geboren dus je hebt één kans

Sam

Maar hij kan het elk jaar opnieuw proberen

Sofie

Gaat ie dood tussendoor?

Sam

Misschien vergeten we hem

Sofie

Wie heeft je dat verteld?
Klinkklare onzin
Weet je dondersgoed

Sam

Ja
Dondersgoed

Sofie

Zullen we wat doen?

Sam

Jij bent

Sofie

Nee jij

Sam

Ik ga niet

Sofie

We moeten iets eten Sam

Sam

Ik ga echt niet
Het stinkt

Sofie

Moet je je adem inhouden

Sam

Ik ga daar niet heen
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Sofie

Dan eten we niks

Sam

Nee

Sofie

Wil je niks eten?

Sam

Geen honger

Sofie

Echt niet?

Sam

Niet dat

Sofie

Je moet wat eten

Sam

Geen honger

Sofie

Dan eet je niks

Sam

Wat zullen we doen?

Sofie

Weet ik niet

Sam

Spelletje?

Sofie

Jij de politie
Ik de moordenaar

Sam

Wie moet je dan vermoorden?

Sofie

Jij het slachtoffer
Ik de soldaat

Sam

Dan heb je niemand om mee te spelen

Sofie

Het is maar een spelletje

Sam

Ik wil een ander spel

Sofie

Wat voor spel

Sam

Zeg jij het maar

Sofie

Jij bent

Sam

Wat?

Sofie

Een verhaal
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Sam

Ik ben net geweest

Sofie

Je was de helft vergeten

Sam

Jij eerst

Sofie

Ik kan het niet

Sam

Eerste waar je aan denkt

Sofie

Donker hier

Sam

Sofie, verzin een verhaal

Sofie

Koud hier

Sam

Een echt verhaal dan?

Sofie

Die zijn er al genoeg

Sam

Ik wil ze van jou horen

Sofie

Ja

Sam

Sofie

Sofie

Ja

Sam

Ik wacht

Sofie

Ja

Sam

Sofie-

Sofie

Lichamen drijven tussen bomen
Herten vluchten voor het vuur
En verdwijnen tussen de vlammen
Alles verbrand en overstroomd
Geen sprietje groen
Overal modder. Nou dat was het.

Sam

Wat een rotverhaal

Sofie

Als jij het zo goed weet

Sam

Maar jij was

Sofie

Ik ben net geweest
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Sam

Bagger was het
Een baggerverhaal

Sofie

Wat moet ik dan vertellen?

Sam

Wat heb je gedroomd vannacht?

Sofie

Weet ik niet

Sam

Weet je wel

Sofie

Niet

Sam

Droom jij niet?

Sofie

Dan slaap ik

Sam

Wat droom je dan?

Sofie

Ik droom niet

Sam

Ik ook niet

Sofie

Sam wat heb je gedroomd?

Sam

Ik sliep

Sofie

Je weet het dondersgoed
Wat heb je gedroomd?

Sam

Er was een vrouw.
Een witte jurk danste om haar benen
Ik rende in haar armen
Ze was zo warm
Ze keek me aan zonder ogen
Mam. Wakker worden
Ik gleed uit haar armen op de grond, bam.
Toen werd ik wakker en waren we hier
Jij en ik

Sofie

Jij en ik

Sam

Jij en ik

Sofie

Ga nou
Ik heb honger
Jij bent
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Sam

Nee. jij

Sofie

Durf je niet?

Sam

Wel. Jij?

Sofie

Jij bent aan de beurt

Sam

Was dat beneden?

Sofie

Ik hoor niks

Sam

Wat was dat?

Sofie

Wat hoorde je?

Sam

Gekraak

Sofie

Dat is de wind

Sam

Dat was geen wind

Sofie

Het was het hout

Sam

Het was geen hout

Sofie

Ga dan kijken

Sam

Het stinkt daar

Sofie

Moet je je adem inhouden

Sam

Het stinkt

Sofie

Goed, dan ga ik

Sam

Nee.

Sofie

Ze zijn dood, stel je niet aan

Sam

En als ze nog leven?

Sofie

Ze zijn dood

Sam

We maken ze wakker
Steken kaarsen aan en een ontbijt

Sofie

We hebben geen kaarsen Sam!
Wees blij dat we er nog zijn, ja?
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Sam

Ja

Sofie

Geen gezeur

Sam

Geen gezeur

Sam

Buikpijn

Sofie

Waar?

Sam

Mijn buik

Sofie

Waar vroeg ik

Sam

Hier

Sofie

Je hebt honger

Sam

Niet

Sam

Als we nou licht maken

Sofie

Er is geen licht

Sam

Een vuurtje

Sofie

Vuur is gevaarlijk

Sofie af
Sam

Sofie!
Ik heb geen honger!
Sofie!

Sofie op met beenderen
Sam

Dat wil ik niet
Ik wil dat niet

Sofie

Doe maar of je slaapt

Sam

Ik wil dat niet

Sofie

Doe of je slaapt
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Alsjeblieft?
Sam

Echt niet

Sofie

Doe maar dicht
Je ogen

Sam

En dan?

Sofie

Niet kijken

Sam sluit zijn ogen
Sofie trekt een witte jurk aan
Dekt de tafel
Sofie

Sam, wakker worden
Het is twaalf uur
Hoor je de klokken?

Sam

Ik slaap

Sofie

Sam jij bent aan de beurt
Er wordt een kind geboren

Sam

Alweer

Sofie

Hij komt het opnieuw proberen

Sam

Waar is dat kind dan?

Sofie

Die wil geboren worden

Sam

Ik slaap

Sofie

Stel je niet aan

Sam

Wat een baggerspel

Sofie

Hij wordt vannacht geboren, nu

Sam

Ik zie niks hoor

Sofie

Het wacht tot je hem in de wieg legt

Sam

Ik zie geen wieg

Sofie

Kribbe dan
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Sam

Ik zie geen kribbe

Sofie

Hier staat de kribbe
Hij wacht tot hij er in wordt gelegd

Sam

Laat jij hem lekker geboren worden

Sofie

Jij bent aan de beurt

Sam

Ik heb buikpijn en ik zie geen kribbe

Sofie

Sam

Sam

Ja

Sofie

Hij wacht

Sam

Dat zijn botten
Ik wil naar huis

Sofie

Dit is thuis

Sam

Dit is een houten boot

Sofie

Ik doe mijn best Sam

Sam

Ik ook

Sofie

Mag hij geboren worden?

Sam

Er is niks om voor geboren te worden hier

Sofie

Wij zijn er
Sam dit is belangrijk

Sam

Thuis is belangrijk

Sofie

Als we niet eten gaan we dood, dan zijn we dood
En dat weet je dondersgoed, dondersgoed

Sam

Ik krijg er buikpijn van en ik wil dat woord niet meer horen

Sofie

Welk woord

Sam

Dood dood dood dood

Sofie

Hoe wil je anders overleven?

Sam

Niet met dit
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Sofie

Er is niks anders en dat weet je dondersgoed
Wil je dood dan?
He? Wil je dood?

Sam

Nee
Nee ik wil-

Sofie

Wat?

Sam

Weet ik niet

Sofie

Je weet het dondersgoed

Sam

Ik wil-

Sofie

Wat?

Sam

Nee

Sofie

Wat wil je?

Sam

Ik wil klokslag twaalf
Een kind in de kribbe
’s Nachts ontbijten
Kaarsen overal
Open tuindeuren
Zoet brood en chocolademelk
Desnoods in kristallen glazen

Sofie

Ik geloof er niks van
Ik vroeg wat wil je

Sam

Van de boot

Sofie

En dan?

Sam

Koud hier

Sofie

Stel Sam, dat jij van die boot af komt
Er is niemand. Nergens. Niemand.
Het is stikdonker en je staat daar
Wat wil je dan?

Sam

Iemand die voor me zorgt

Sofie

Wie?

Sam

Er is toch niemand?

Sofie

Nee
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Sam

Dus dan kan het ook niet

Sofie

Ik wil het wel proberen

Sam

Wat

Sofie

Voor je zorgen

Sam

Jij eet botten van beneden

Sofie

Anders ga ik dood

Sam

Ik leef ook nog

Sofie

Ja Sam, nog wel

Sam

Ik blijf gewoon leven

Sofie

Jij blijft gewoon leven

Sam

Ik blijf gewoon leven

Sofie

Jij bent

Sam

Wat?

Sofie

Een verhaal

Sam

Ik weet geen verhaal
Ik heb buikpijn

Sofie

Waar?

Sam

Hier

Sofie

We hebben dit

Sam

Dat eet ik niet
Ik eet het niet

Sofie

Waarom niet?

Sam

Je weet het dondersgoed

Sofie

Niet napraten
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Sam

Wil je weten waarom?
Omdat het dood is Sofie

Sofie

Hou op
Hou op
Ga weg

Sam in de hoek
Sofie begint te eten
Sam kijkt er naar
Sam

Smaakt het?

Sofie

Zoet brood met chocolademelk

Sam

Ik geloof er niks van

Sofie

Het smaakt naar zoet brood

Sam

Echt

Sofie

Ja

Sam

Zoet brood?

Sofie

Het smaakt dood

Sam

Hou dan op

Sofie

Ja

Sam

Zit jij lekker?

Sofie

Jij?

Sam

Nee jij?

Sofie

Nee

Sam

Zal ik bij je komen zitten?

Sofie

Ja
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Sam

Misschien kan hij nu geboren worden
Als we het ons voorstellen

Sofie

Kan ik niet

Sam

Echt niet?

Sofie

Te donker

Sam

Steken we kaarsen aan
Wacht
Doe je ogen dicht
Een verhaal
Een lang verhaal

Sofie

Ja

Sam

Dicht houden he?

Sofie

Vertel nou maar

Sam

Een jongen en een meisje zitten in de woonkamer
Buiten regent het, miezer
De stoom slaat uit de plassen
De jongen staart uit het raam
Telt de druppels die over het glas glijden
Het is doodstil op straat
Hun vader en moeder zijn aan het werk
Komen voor het eten terug

Sofie

Vertel verder

Sam

Ogen dicht

Sofie

Vertel verder

Sam

Iets vliegt door de lucht, knalt met een zweepslag in de plas en zet alles in
lichterlaaie
De hele straat fikt, het water verandert in een vuurzee
Het hagelt, stormt, stenen vliegen rakelings langs het raam
De jongen duikt onder de bank
Uit alle hoeken van de kamer kruipen sprinkhanen
Met knisperende poten vliegen ze rond
Tak, het glas breekt
Sofie!
Het meisje zit plotseling rechtop, kijkt naar buiten

Sofie

Sam, we moeten naar buiten, nu, hier weg
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Sam

Om de bank sprinkhanen, starend met zwarte ogen
De vloer bezaaid met schubben

Sofie

Sam, kom.

Sam

Het meisje trekt de jongen onder de bank vandaan
En pappa en mamma!?

Sofie

Kon Sam

Sam

Het meisje sleurt de jongen mee naar de voordeur
Een dikke modderstroom gulpt over straat, hij trekt alles mee.

Sofie

Hou me vast

Sam

De jongen knijpt zijn ogen dicht, houdt haar hand stevig vast
Er is hier ergens een boot, we moeten een boot
Hagelstenen zo groot als bakstenen vliegen hen om de oren, geluid van
brekend glas

Sofie

Hou me vast

Sam

Hij laat niet los. Niet loslaten.
Gillende lichamen drijven in de modderstroom
Ver weg geluid van geweren. Pang!
Iemand komt met zijn armen vol goud een huis uit en wordt verzwolgen door
de modder

Sofie

Hou me vast

Sam

In de verte een klein bootje
Ze zijn er bijna, nog maar tien stappen
Gehinnik van een dier in doodsangst, dendert op de grond,
de jongen springt net op tijd opzij, maar verliest de hand van zijn zusje
Drijvende lichamen, vislijken in de modder, hij waadt naar de boot
Maaiende armen, daar is ze
Doorlopen. Schop de lichamen opzij
Door door door door door door
Hij grijpt zich vast aan de boot
Het meisje hijst hem omhoog.

Sofie

Sam.

Sam

Ja. zegt hij.

Sofie

Ik heb iets gevonden

Sam

Wat?

Sofie

Mensen
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Sam

Wie?

Sofie

We gaan, nu

Sam

Wie?

Sofie

Pappa en mamma

Sam

Waar zijn ze?

Sofie

Nu niet. We moeten nu gaan

Sam

Waarheen?

Sofie

Hou iedereen van de boot
Of we zinken

Sam

Ze zijn allemaal dood

Sofie

Je weet nooit

Sam

Ze zijn dood Sofie
Kijk maar

Sofie

Ja
De kinderen trekken de boot uit de modder
Een zuigend geluid, een plop, ze zijn los
Ze drijven de horizon tegemoet
Niemand weet hoe lang het gaat duren
Sam. Ik had plotseling een stuk witte jurk in mijn hand
Met een lichaam dat niet meer ademde
Haar hand was verstrengeld in die van hem

Sam

Waar zijn ze?

Sofie

Beneden. We moeten ze begraven

Sam

Zijn ze dood?

Sofie

Haar ogen waren gebroken
Leek wel glas

Sam

En hij?

Sofie

Zijn hart was stil
Ze waren ijskoud
Met gele voeten
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Sam

Ik ben het zat

Sofie

Waarom vertel je het dan?

Sam

Jij wil een verhaal

Sofie

Niet dit verhaal
Niet perse

Sam

Het is een baggerverhaal

Sofie

Misschien moeten we het af vertellen

Sam

Ik weet niet hoe het eindigt

Sofie

Ik ben aan de beurt

Sam

Aan wie wil je het vertellen dan?

Sofie

Aan jou
Aan het kindje

Sam

Moet hij eerst geboren worden

Sofie

Jij bent aan de beurt

Sam

Ik zou hier niet geboren willen worden

Sofie

Misschien kan het in het donker

Sam

Misschien

Sofie

Het is jouw beurt

Sam

Ja

Sofie

Doe maar

Sam

Midden in de stad staat een kleine schuur
De wind blaast er dwars doorheen
In de schuur een ezel en os
Een man en een vrouw
Er is geen wieg
Alleen een voederbak voor de dieren en wat stro
Maar het kind wordt geboren zoals elk jaar
Boven de schuur straalt een ster
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Hij verlicht de hele aarde

Sam

Hoe eindigt het verhaal?

Sofie

Dat begint elke keer opnieuw

Sam

Nee, van de jongen en het meisje

Sofie

Weet ik niet

Sam

Het mag echt gebeurd zijn

Sofie

Vertel jij maar

Sam

Jij bent

Sofie

Ik durf niet. Jij?

Sam

Nee. jij?

Sofie

Iemand moet het vertellen

Sam

Jij bent

Sofie

Goed

Sam

Sofie jij bent

Sofie

Ja
De mist trekt op
Het is gestopt met regenen, doodstil
Geen idee hoe lang ze gedreven hebben
Ze pakken elkaars hand
Lopen het dek op
Alles is zwart, donker, grauw, mist, modder
De boot schokt als hij tegen de rotsen botst
Hij wiebelt even maar blijft liggen
Er vliegt een duif over met een olijftak tussen zijn snavel
We zijn aan land

Sam

Ja

Sofie

Wat zullen we doen?
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Sam

Weet ik niet

Sofie

En morgen?

Sam

Weet ik niet

Sofie

En nu?

Sam

Moe

Sofie

Ik ook

Sam

Hoe gaat het verder?

Sofie

Wat?

Sam

Het verhaal

Sofie

Doe je ogen maar dicht
Ze strekken zich op de grond
Een paar grassprietjes kietelen hun tenen
Misschien schijnt morgen de zon
Misschien vind iemand hen
Misschien hebben ze geen honger meer
Misschien dromen ze
Misschien van een kindje in een schuur dat elk jaar geboren wordt
Of een witte vrouw met een dansende jurk
Kerstontbijt in de nacht
En de volgende ochtend weer
De volgende ochtend weer
Sam?
Slaap je?

EIND
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