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ACTE 1 
 

I 1. Ouverture 
 

I 2. Trio Aristone Dori 

Ofelia  
 

Aristone 

Dag Dori, Ofelia, twee blije 

meiden! 

Wat gun ik jullie beiden het 

eindeloos verleiden, 

dat vieren van de liefde, wie wil 

dat nou niet, 

die buit van hartendieven, wie 

wil die nou niet?! 

 

Dori Ofelia 

Papa, het is menens, 

ik vond hem: die ene, 

die ene, bijzondere en dat is 

apart, 

hij zocht mij, ik vond hem, die 

man naar mijn hart! 

 

Aristone 

Dat vraagt om bekrachtigen, 

die liefde moet bezegeld! 

Een feest is te regelen, 

tot ver na middernacht! 

 

Dori Ofelia 

Vriendelijk maar duidelijk 

Een heel goed idee, één voor 

mij, één voor haar. 

 

Dori Ofelia Aristone 

Dori Ofelia 

Voor mij en voor haar. 

Aristone 

Eén feest, met elkaar, 

en bespaar me jullie maren! 

Dat jullie weinig delen, 

is uiterst vervelend. 

Die nadruk op verschillen, 

dat is niet wat ik wil. 

Dus niet zo star, wees jong van 

geest, 

maak één vrolijk feest! 

 

Dori Ofelia Aristone 

Dori Ofelia 

Dus ik met haar?! Dat meen je 

echt?! 

Weet wel wat je zegt, weet wel 

wat je zegt! 

Aristone 

Ja, met elkaar, dat meen ik 

echt, 

ik weet wat ik zeg, ik weet wat 

ik zeg. 

 

Aristone 

Eén groot feest! Kom, deel je 

overvloed!  

 

Dori Ofelia  

Cynisch 

Eén groot feest! Kom, deel je 

overvloed… 
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Dori Ofelia Aristone 

Dori Ofelia 

Cynisch 

Jeminee, dit doet me echt 

goed, 

nee, dit geeft de burger moed! 

Aristone 

Wees een team, dat doet je 

echt goed, 

Teamgeest geeft de burger 

moed. 

 

Aristone 

Hug je zus en wees gelukkig! 

 

Dori Ofelia  

Cynisch 

Hug je zus en wees gelukkig… 

 

Dori Ofelia Aristone 

Dori Ofelia 

Cynisch 

Goed advies, pap, nee, dat gaat 

lukken, 

dat lukt prima onder druk! 

Aristone 

Goeie hoop dat dat gaat lukken, 

soms rendeert een beetje druk. 
 

I 3. Duet Ofelia 

Artemidoro  
 

Ofelia 

Hoe kan hij dit verzinnen? 

Níets dat ons samen bindt! 

Huggen met je zus, met onze 

twee naturen,  

water meng je niet met vuur. 

Ik denk dat ik het cancel. 

 

Artemidoro 

Wat? Echt niet lieve schat, 

ik gun ons dit van harte!  

Niet zo berustend; 

geen feest om één zo’n zusje?! 

Weet jij hoe ik strijdlust 

wakker kus? 

 

Ofelia 

Lieverd, het gaat om Dori! 

En de historie leert:  

Cynisch 

wij zijn een dijk van een combi!  

Artemidoro, mijn strijdlust wek 

je zo, 

Artemidoro, die wek je zo! 

 

Artemidoro 

Ofelia, Ofelia, 

ik ben die man die door dat vuur 

gaat.  

 

Ofelia 

Lief, ik ook voor jou,  

geen Dori kan mij stoppen. 

 

Ofelia Artemidoro 

Houden we erover op! 

Ja! 
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Ofelia 

Innig, samen 

Heel veel, het allermeest, 

jij bent de liefste en dat vraagt 

om feest. 

 

Artemidoro 

Dat doen we zoals wij dat doen, 

eenvoudig tussen groen. 

 

Orfelia 

Dat doen we, ondanks Dori,  

simpel met Chablis, een High 

tea. 

Jij die mij op je zachtst zoent… 

 

Ofelia Artemidoro  

Dat is hoe wij het doen, 

simpel tussen groen, 

is hoe wij het doen. 

 

I 4. Kwartet Ofelia 

Artemidoro Dori Plistene   
 

Dori Plistene 

Provocerend 

Wat een feest is een feest met 

Ofelia, 

van hupfalderie faldera! 

 

Ofelia Artemidoro 

Het begint… 

 

Dori Plistene 

We hebben er zín in! 

Ofelia Artemidoro 

Nee, anders wij…  

 

Dori Plistene 

Je krijgt ons erbij!  

 

Ofelia Artemidoro 

Jullie óns! 

 

Dori Plistene 

Maken een boksbeweging 

Kom boksen! 

 

Dori Ofelia Artemidoro 

Plistene  

Dori Plistene 

We gaan ons alleen maar 

verheugen, 

let op: het wordt heug tegen 

meug! 

Ofelia Artemidoro 

Lieve deugd, lieve deugd, lieve 

deugd… 

 

Dori 

Kallem aan… 

 

Plistene 

Het zijn wel twee bejaarden… 

 

Dori 

Hou het waardig. 

 

Plistene 

Uiteraard! 
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Dori Plistene 

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! 

 

Ofelia Artemidoro 

Echt heel grappig! 

 

Dori Plistene 

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! 

 

Ofelia Artemidoro 

Dat wordt jullie plekje, 

Wijzen naar Scheene 

kopje onder, dat lijkt ons 

perfect! 

 

Plistene 

Picobello! 

 

Dori 

Bravo!  

 

Plistene 

Koel de wijn! 

 

Dori 

Geeft hem een glas  

Deed ik! 

 

Plistene 

Want je zus is een ijskonijn! 

 

Dori 

Weet ik! 

 

Ofelia Artemidoro 

Niet op letten, gewoon maar 

negeren. 

 

Plistene 

Oh, heerlijk dit! 

 

Dori 

Méér, ik wil méér! 

 

Ofelia Artemidoro 

Oren dicht en de blik op 

neutraal. 

 

Plistene  

Kijk, ze straalt!  

 

Dori  

Ja, ze straalt! 

 

Plistene  

Helemaal! 

 

Ofelia Artemidoro 

Dori, Plistene, beween jullie 

genen, 

 

Dori 

Enig! 

 

Ofelia Artemidoro 

stap in de Scheene, verdwijn en 

verveen! 
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Dori 

Wie leven als veenlijk? 

 

Plistene 

Niet wij! 

 

Dori 

Nee, zij beiden! 

 

Dori Plistene 

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! 

 

Ofelia Artemidoro 

Ach, bekijk ‘t! 

 

Dori Plistene 

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! 

 

Ofelia Artemidoro 

Hoe meeslepend leven Dori en 

Plistene?! 

 

Dori  

Pak de fiets en verdiep je 

relatie! 

 

Ofelia Artemidoro 

Rook wat wiet en verdiep je 

relatie! 

Plistene 

Hahaha 

Dori 

Ja dus! 

 

 

Plistene 

Is helemaal waar! 

 

Dori 

Wijst naar Artemidoro 

Wat een hunk!  

Naar Ofelia 

Zijn je zinnen te blussen? 

 

Plistene 

Neem je rust! 

 

Dori 

Als een stel vijftigplussers! 

 

Ofelia Artemidoro 

Nee, dan jij met je 

schijndynamiek. 

 

Dori  

Dank je, liefje, 

ik blijf pieken. 

Want gaap,  

 

Plistene 

Slaapverwekkend, dit paar. 

 

Dori 

jullie passie valt bijna in slaap. 

 

Dori Ofelia Artemidoro 

Plistene 

Dori Plistene 

Hop met die hartstocht, 

ga voor meer lichaamsvocht, 
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vlieg uit de bocht! 

Want gaap, 

jullie passie valt in slaap! 

Ofelia Artemidoro 

Hou je mond, hou je mond,  

hou je mond, je houdt je mond! 

jouw verhaal, is een goor 

broodje aap! 

 

Dori  

Jullie brein baart geen enkel 

zorg, 

maar jullie lijf is zo goed als 

gestorven. 

 

Ofelia Artemidoro 

Wat een loeder, wat ben jij een 

loeder! 

 

Dori 

Naar Plistene 

Was het nét iets teveel van het 

goede?! 

 

Ofelia Artemidoro Plistene 

Ofelia Artemidoro 

Wie de goden verzoekt, die zal 

bloeden! 

Plistene 

Naar Dori 

Nee, liefje, je zei het heel 

goed! 

 

 

 

Dori Plistene 

Wel een schot in de roos en de 

juiste snaar, 

dus geef het maar toe, het is 

waar! 

 

Ofelia Artemidoro 

Ben je klaar?  

 

Dori Plistene 

Valt het je zwaar?  

 

Ofelia Artemidoro 

Onze wraak die zal zoet zijn! 

 

Dori Plistene 

Fijn, dat verbroedert! 

 

Ofelia Artemidoro Dori 

Plistene 

Ofelia Artemidoro 

Jij ging over de schreef, 

ja, jij ging over de schreef! 

Dori Plistene    

Kom, ga leven,  

wek dat ene gevoel dat je leeft! 

 

Dori Plistene 

Wij gaan continu over de 

schreef, 

voor dat ene gevoel dat je 

leeft! 

Hop met die hartstocht, 
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Dori Ofelia Artemidoro 

Plistene 

Dori Plistene 

Hop met die hartstocht, 

ga voor meer lichaamsvocht, 

vlieg uit de bocht! 

Want gaap, 

jullie passie valt in slaap! 

Ofelia Artemidoro 

Hou je mond, hou je mond,  

hou je mond, je houdt je mond! 

jouw verhaal, is een goor 

broodje aap! 

 

I 5. Aria Aristone   
 

Neem nou een bron, neem dat 

stille ontspringen, 

hoe een rivier intiem kan 

beginnen, 

het zachte murmelen, water 

dat zingt… 

Zo’n startend stroompje kan 

zich vertakken, 

als twee rivieren z’n weg 

vervolgen. 

De één meandert, met 

kabbelgolven,  

eindigt tevreden in een 

dankbaar meer. 

 

Terwijl die and’re tak grillig 

zijn weg zoekt, 

binnen zijn oevers van koers 

verandert, 

en zich kolkend van een rots 

stort, 

dan als bezeten beweegt 

richting zee, 

als een bezetene beweegt 

richting zee. 

 

Voor mijn twee dochters, Oofje 

en Doortje, 

vind ik dit zelf wel een 

moordmetafoor! 

 

Ik ambieerde alleenstaand 

vaderschap, 

draagmoeder, eitjes, een dure 

grap, 

maar ik heb mijzelf nooit op 

twijfel betrapt. 

 

Dat ik twee dochters heb, 

Blij 

och mensenkinders! 

Dat ik twee knokkers heb, 

dat is wat minder… 

Altijd en eeuwig  

dat meid tegen meid, 

altijd en eeuwig  

tot kijven bereid! 

 

Wat nou het tragische is: 

ik als vader  

gaf ze de ruimte 

vanaf de luiers,  

vanaf de luiers 

gaf ik ze ruimte, 
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om te ontdekken, 

ook in gesprekken, 

verken maar lekker, 

je gaf ze rustig, met weinig 

stennis, 

je hele voorraad aan 

levenskennis. 

Leerde ze, (crisis!), 

dat wat respect is… 

Maar ondertussen, 

loop ik te sussen, 

dweil ik doorlopend, 

met de kraan open! 

Nou, dat heb ik dus! 

Als suffe huismuts 

heb ik, godbetert, 

twee hellevegen! 

Ik heb, godbetert, 

twee rássecreten! 

 

Ik geef de pijp met genoegen 

aan Maarten,  

voor mij is het klaar. 

Dit is uitputtend! 

Mijn enige missie: wees simpel 

verdraagzaam, 

staat flink onder druk. 

Dat tedere beeld van twee 

kleine ukkies, 

dat maken ze troebel, dat 

maken ze stuk. 

 Oofje… Doortje… 

 

Maar potverdorie, al is dat 

treurig, 

dit laat een vader toch niet 

gebeuren?! 

Ze zijn je lief, man, 

wees inventief, man! 

Doe wat je kan, man, 

bedenk een plan, man! 

Anders dan glipt het als zand 

door mijn vingers, 

het is kort dag! 

Ik weet toch altijd wel iets te 

verzinnen, 

dat is mijn kracht! 

Iets dat ontregelt, iets 

onverwachts! 

 

I 6. Kwartet Ofelia 

Artemidoro Dori Plistene 
 

Ofelia 

Terwijl ze een lijn spuit 

Hier komt de scheidslijn, en dit 

wordt míjn helft, 

en wat er hier gebeurt bepaal 

ik zelf! 

 

Dori 

Let op, spuit elfje die bepaalt 

dat zelf! 

Ik vind het reuzefijn; 

een heuse scheidslijn! 

En jouw muziek die blijft op 

jouw terrein?! 

Sarcastisch 

Want oh, jij bent zo’n vrouw, 

met rock ‘n rollhart, 



 9 

die zó van techno houdt, 

als ík van Mozart. 

 

Ofelia 

Ga naar een festival, techno je 

suf, 

hou daar je bruiloftsbal, laat 

ons met rust!  

Of huur een torenflat, ga 

bungeejumpen! 

 

Dori 

Ik ga de tuin niet uit, wou jij 

mij dumpen?! 

Maar híer een festival, een 

serie tenten, 

een aantal podia, de beste 

bands… 

 

Ofelia 

Ik maak je wakker, je hebt 

geen cent! 

 

Plistene 

Naar Ofelia 

En voor een knaleffect, 

moet er iets gekkers, 

we doen met iedereen een 

circusact! 

 

Ofelia 

Naar Artemidoro 

Ik zou met jou graag een 

ritueel doen, 

in alle eenvoud, iets met een 

bloem. 

 

Artemidoro 

Naar Ofelia 

Dat onze liefde bloeit, die 

symboliek… 

 

Ofelia 

Naar Artemidoro 

Hoe minder buitenkant, hoe 

authentieker. 

 

Dori 

Maar wat als Dori nou de boel 

verziekt?! 

 

Ofelia 

Dan valt bij jullie twee simpel 

de stroom uit, 

geen aggregaat hier, dus geen 

geluid. 

 

Dori 

Dan trek ik één voor één jouw 

mooie haar uit, 

prachtig, zo’n pruikje met 

stukjes huid! 

 

Ofelia 

Jij bent afgrijselijk, en je bent 

zielig, 

dank voor het haarstuk, echt 

heel subtiel! 
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Plistene 

Naar Dori 

Over die circusact, 

lopen op ballen, 

dat kan met iedereen en overal! 

 

Artemidoro 

Naar Plistene 

Als ik bedenk dat jij op mijn 

helft komt, 

dan loop ik over van 

testosteron! 

 

Plistene 

Jij durft, zeg! 

 

Artemidoro 

Nou schéér je weg! 

 

Plistene 

En waarom zou ik?! 

 

Artemidoro 

Ik ben niet bang voor een 

bangerik! 

 

Dori 

Ach, onze durfal, zo klinkt een 

durfal! 

Ofelia 

Aah! Geef jouw circusman nou 

die bal! 

 

Dori 

Niet één, maar duizend, Oofje… 

Ofelia 

Dori, luister! 

 

Dori 

Een zee van ballen bij ons in de 

tuin… 

 

I 7. Aria Aristone  
 

Wat, wát in godesnaam,  

heb ik verkeerd gedaan? 

Is dit, is dít het nu; 

wat rest, wat overblijft, het 

residu…? 

Dat hele tuinfeest, 

ben al geen feestbeest, 

wordt, onbedoeld wel, 

één grote kwelling, 

het is hier erger dan in Dante’s 

hel! 

Zoals het spaak loopt, 

hoe dat je hart sloopt, 

het drijft een kalme man tot 

wanhoop! 

Hoe het je hart sloopt, 

heb constant buikloop, 

het drijft een kalme man tot 

wanhoop! 

IJsbeert 

Trofonio’s erfenis, Trofonio’s 

erfenis, 

ik vraag me af of het daar al te 

erg voor is… 

Louter in uiterste nood te 

gebruiken… 
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Zeker, de nood is hoog, is het 

ook úiterste, 

is dit een weloverwogen 

besluit?! 

De grote Trofonio gaf zijn 

kado, toen, 

ga ík degene zijn die dit gaat 

doen…? 

Van generatie op generatie, ben 

ik dat schakeltje, 

word ík die man, die de code 

kraakt…? 

 

I 8. Aria Artemidoro  
 
Momenten om te dromen, 

zijn onontbeerlijk om tot 

nieuwe inzichten te komen. 

Bewezen is dat een dagdroom, 

je hersenen voorziet van 

krachtstroom. 

Zomaar dromen, dat weet ik, 

dat heeft ons veel gebracht; 

een man als Einstein deed het 

elke dag! 

Ik denk vaak: hoe moet dit nou 

weer? 

Als ik daarover mediteer, 

komt er een antwoord, elke 

keer! 

 

Aanzuigende werking van 

Trofonio’s Transfoma 

 

Hùh, wat een kracht, die aan me 

sjort, 

of er aan mij getrokken wordt! 

Of ik nou weerstand bied, 

een keuze heb ik niet! 

 

We horen hem vanuit Trofonio’s 

Transfoma 

 

Dit moment, om van te dromen! 

Ik lijk nog sneller  

tot onverwachte inzichten te 

komen! 

Dit overtreft een dagdroom, 

m’n brein staat bol van 

krachtstroom! 

Wie heeft dit moois bedacht? 

Ik wil elke dag, als dat mag, 

doe mij dit elke dag, 

doe mij dit elke dag… 

 

I 9. Aria Plistene  
 

Wat wil ik, wanneer ik naar een 

feest ga? 

Iets verrassends, met een 

pakkend thema. 

Niet zo’n fuifje dat wat 

zieltoogt, 

met een natje en een droogje. 

Je moet je gasten overvallen, 

met een vrachtje circusballen! 

Met ‘gewoon’ ga je echt niet 

scoren, 
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laat ze dansen, dansen op een 

koord, 

balanceren op een koord! 

Tussen Arie’s ouwe rommel, 

vind ik vast aftandse 

schommels, 

Ach, ik fröbel met wat stangen, 

als ik die dan ergens hoog hang; 

elke gast, brak of niet brak, 

gaat uit z’n dak! 

 

Hé, wat voel ik, 

dit is gek… 

Raar gevoel, dit,  

iets dat trekt… 

Ik doe niet aan occultisme, 

maar ik moet me sterk 

vergissen… 

Of het heel je denken lamlegt, 

dit is weird, het gaat niet weg, 

het gaat niet weg! 

Kijk m’n lichaam, 

kijk m’n nek! 

Word ik langzaam 

knettergek?! 

Heel gek… die trek… 

 

I 10. Arioso Artemidoro 
Ongeleid projectiel 

Wat grappig, die ballen, en kijk 

nou, dat koord! 

Ik voel me herboren, ja, dát is 

het woord, 

alsof ik het winnende punt heb 

gescoord! 

Ik ben net als tarzan, 

dezelfde gestalte, een rás 

alfaman! 

Ik lust er wel pap van, weet ik 

veel waarvan, 

weet ik veel waarvan?! 

 

I 11. Arioso Plistene 
Beziet het gedeelte aan Dori’s 

zijde 

Wat een gezichtsvervuiling! 

Mijn oog voor schoonheid, dat 

huilt. 

Zintuigen willen talmen, 

houden van rust en kalmte, 

van ruis in geen geval… 

Beziet het gedeelte aan 

Ofelia’s zijde 

Dit hier bevalt me beter, 

is meer poëtisch, prachtig! 

Goed voor de schoonheidsprijs, 

bijna het paradijs! 

Dit is wat het is, geen poeha, 

en daar is mijn Eva! 

 

I 12. Duet Dori Plistene 
Plistene 

Lieve Door, jij bent die ene 

met wie ik, zo bij de Scheene, 

onbekommerd wil verwijlen, 

want het leven, ach dat ijlt, 

dat heeft haast, maar die heb 

ík niet, 

ik zie wat de Scheene biedt, 

kom maar zitten, en geniet… 
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Dori 

Heet jij werkelijk Plistene? 

Ik ga echt niet bij de Scheene, 

‘onbekommerd wat verwijlen’, 

kan die tekst misschien wat 

geiler? 

Schatje kom, een beetje tempo, 

hoppa, slome Cupido, 

want het feest, dat is al zo! 

Kom op! Waar is ie, mijn 

ADHD’er? 

 

Plistene 

Pardon?! Ik zoek naar wat rust 

voor ons tweeën. 

 

Dori Plistene 

Dori  

Kom, lieve slome, stoppen met 

dromen, 

tijd om opnieuw in actie te 

komen, 

tijd dat het feest weer wat 

concreter wordt! 

 

Plistene 

Hùh, wat nou slome,  

gun me m’n dromen, 

hier, aan het water, onder de 

bomen, 

omdat het leven zoveel beter 

wordt. 

 

Plistene 

Zit me niet zo op m’n huid! 

Dori 

Hou eens op, schei hiermee uit. 

 

Plistene 

Ik herhaal, je zit me zó dicht 

op m’n huid. 

 

Dori 

Ik herhaal: hou hiermee op, 

schei hiermee uit! 

 

Plistene 

Dicht op m’n huid. 

 

Dori 

Schei hiermee uit! 

 

Plistene 

Dicht op m’n huid. 

 

Dori 

Schei hiermee uit,  

Schei hiermee uit, 

schei hiermee uit, 

schei hiermee uit! 

Ik ben het zat om dit spel te 

spelen. 

 

Plistene 

Wat als me dat geen moer kan 

schelen? 

 

Dori Plistene 

Schei hiermee uit, jij,  

schei hiermee uit, jij, 
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tijd om er nú een end aan te 

breien, 

anders ben jij nog lang niet 

klaar met mij, 

 

Dori 

Waar is je daadkracht, zomaar 

verdwenen?! 

 

Plistene 

Als jij me upjut, neem ik de 

benen! 

 

Dori 

Plistene! 

 

Plistene 

Ik meen het! 

 

Dori 

Wat ís dit?! 

 

Plistene 

De limit! 

 

Dori Plistene 

Schei hiermee uit, jij,  

schei hiermee uit, jij, 

tijd om er nú een end aan te 

breien, 

anders ben jij nog lang niet 

klaar met mij! 

 

 

I 13. Duet Ofelia 

Artemidoro  

 
Ofelia 

Pa’s verzoek, kom samen tot een 

tuinfeest, 

is misschien wel één grote 

queeste. 

Dat ik innerlijk word 

uitgedaagd, 

er iets anders wordt gevraagd. 

Dat, als ik daarmee ga stoeien, 

ik als mens kan groeien. 

Misschien sta ik wel 

verbijsterd, 

word ik geestelijk véél wijzer! 

Dat zou mooi, nee dat zou 

prachtig zijn, 

word ik rijper, op termijn, 

overzie ik dat mijn en dijn. 

Blijk ik zen, heel diep 

vanbinnen. 

Neemt een innerlijk besluit 

Vol van yin en yang, 

wil ik volledig superzen 

gelijk beginnen! 

Blij 

Daar heb je Artemidoro! 

Vertederd 

Weet hij veel, 

het lijkt me goed dat ik mijn 

laatste inzicht deel! 

 

Artemidoro  

Kom je liefje, dat zou fijn zijn, 
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want aan die kant van de 

scheidslijn, 

heb je ballen, 

nou ja wat heet, je ziet ze bijna 

overal, 

overal,  

kijk, liefje: overal! 

 

Ofelia 

Schertst mee 

Nou, wat dacht je?! 

Lieve grapjas,  

ik moet lachen,  

maar ik pas. 

 

Artemidoro 

Ik moet veel meer 

gymnastieken, 

ik heb echt dat energieke. 

Ik ben zo’n type, ik heb echt 

dat fanatieke, 

dat passieve maakt me ziek.  

 

Ofelia 

Stop met schertsen, 

nou even ernstig. 

Ik hou heus wel van dat lichte, 

maar ik kwam net tot een 

inzicht, 

dat heeft zoveel meer gewicht. 

 

Artemidoro 

Alsjeblieft zeg, dat kan 

wachten, 

ben het zat, al jouw gedachten! 

Dwingt haar over de lijn te gaan 

Op dat koord, jij,  

dan krijg jij daar van mij 

een stevig stokje bij. 

Al die woorden, hup Oofje, op 

dat koord! 

 

Ofelia 

Laat me los, Art, 

láát dat, ik schop héél hard! 

 

Artemidoro 

Ik heb zó weinig vertrouwen  

in dat eeuwige beschouwen! 

 

Ofelia 

Stóppen, of er vallen klappen! 

Dit voelt niet meer als een 

grapje. 

Waarom zit je me te jennen, 

ik weet niet wat jij aan het 

doen bent, 

dit is niet hoe ik je ken. 

 

Artemidoro 

Wat een raar gedachtenspinsel, 

maar daar trap ik echt niet in! 

 

Ofelia 

Wat nou, spinsel, 

ik ben niet gek, zeg, 

ik sta geen onzin te verzinnen, 

aan de kant, ik wil hier weg! 
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Artemidoro 

Ga je gang, dan blijf ik hier, 

zoek jij de stilte, veel plezier. 

 

Ofelia Artemidoro 

Ofelia 

Welke wending gaat dit nemen, 

dit is hoe dan ook 

vervreemdend 

en hoe komt hij zo extreem?! 

Artemidoro 

Balanceren, lieve hemel, 

hup, met die benen, 

is dat werkelijk zo’n probleem? 

Doe jezelf een keer versteld 

staan! 

 

Ofelia 

Kan verwijdering zo snel gaan? 

 

Artemidoro      

Nou, verwijdering, maak het 

niet zo groot. 

Waarom, maak jij altijd alles 

groter, 

als het eventjes niet botert? 

Altijd… 

 

Ofelia 

Wat, altijd?! 

 

Artemidoro 

Dat gemekker! 

 

 

Ofelia 

Nee, dan jij, zeg, 

jij gaat lekker! 

 

Artemidoro 

Jij speelt heel de dag op veilig, 

redt constant je vege lijf. 

Ofelia 

Hoor je zelf, wat je nu 

uitkraamt? 

 

Artemidoro 

Duwt haar richting bal 

Op een bal word jij weer 

buigzaam! 

 

Ofelia  

Ben je klaar, 

nou, was dat het?! 

 

Artemidoro 

Au, die zat, hè! 

 

Ofelia 

Hou ermee op! 

 

Artmidoro 

Wie beslist of ik hiermee zal 

stoppen?! 

Even slikken, maar dat ben ik! 

Rolt een kleinere bal naar haar 

toe 

Wie gaat lopen op die kleine? 

even slikken, dat ben jij, 

wie moet buiten alle lijntjes? 
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Even slikken, dat ben jij! 

 

I 14. Tutti  
 

Aristone 

Ik creëerde deze puinhoop, 

schaam me diep voor deze soap. 

Ik ben schuldig, zonder twijfel, 

en dat drukt, als mijn geheim. 

Maar ik zorg dat dit zich 

oplost! 

 

Ofelia komt aanrennen 

 

Kijk Ofelia, ah gos!  

 

Ofelia 

Hij komt eraan! 

 

Aristone 

Wie? Waar? 

 

Ofelia 

Artemidoro! 

 

Aristone 

Hoezo?  

 

Ofelia 

Hij is zichzelf niet! 

 

Aristone 

Wat? Wie? 

 

 

Ofelia 

In één klap sportief! 

 

Aristone 

Artemidoro? Toe Oof, 

dat kan ik niet geloven, 

je bent ondersteboven, 

waar gaat dit over, Oofje? 

 

Ofelia af Artemidoro op 

 

Artmidoro 

Waar is ze, zeg op, waar is ze? 

 

Aristone 

Ik vrees dat ik iets mis?! 

 

Artemidoro 

Waar heb je haar verstopt? 

 

Aristone 

Hoezo, ik haar verstoppen, 

hoe werkt het in jouw kop? 

 

Artemidoro af Dori op 

 

Dori 

Hij komt eraan! 

 

Aristone 

Wie? Waar? 

 

Dori 

Plistene!  
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Aristone 

Wat? Nee! 

 

Dori 

Jawel! 

 

Aristone 

En die is snel! 

 

Dori 

Help, dóe iets alsjeblieft! 

 

Aristone 

Liefje, vertel me hoe dan, 

wat is er aan de hand? 

Is dit iets voor een vader, 

vóór ik de fout bega…  

 

Dori af Plistene op 

 

Plistene 

Jij maakt geen fouten! 

 

Aristone 

Oh, wauw! 

 

Plistene 

Dat stoort mij zeer aan jou! 

 

Aristone 

Oké, dat is eruit, 

heel therapeutisch. 

Naar schoonzoons erkenning 

kan ik fluiten, 

misschien speelt er nog meer?! 

Plistene af Ofelia en Dori op 

 

Daar zijn ze weer! 

 

Ofelia Dori 

Bescherm ons! 

 

Aristone 

Waarom?! 

 

Ofelia Dori 

Doe net als vroeger! 

 

Aristone 

Meiden, met veel genoegen! 

 

Ofelia Dori  

Pap, kóm, 

ze komen zo de hoek om! 

 

Aristone 

En dan, wat wordt het plan dan, 

wat wordt het plan?! 

 

Ofelia Dori 

Verzin het! 

 

Aristone 

Ik mis de context! 

 

Ofelia Dori 

Iets geks! 
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Aristone 

Er komt niks, tot op heden, 

ontzettend vervelend, 

ik zie heus de problemen! 

Mijn hoofd, ik sta te tollen, 

dat hollen als een dolle! 

Hoe kan ik iets bedenken, 

als iedereen blijft rennen?!  

Plistene, Artemidoro, 

 

Artemidoro op met bal Plistene 

op 

 

nu stóppen!! 

 

Artemidoro 

Naar Aristone 

Nú erop! 

 

Aristone 

Wil jij dat ik ga vallen?! 

 

Plistene 

Naar Artemidoro 

Híer jij, geef hier die bal! 

 

I 15. Aristone Dori Ofelia 
 

Aristone 

Doe me een groot plezier, 

jullie zijn nu met z’n vieren. 

We gaan onszelf hernemen, 

ik tackel het probleem. 

Niemand die onderbreekt me, 

want iedereen mag spreken, 

uitsluitend op mijn teken. 

 

Dori Ofelia 

Papa! Er is geen uitweg! 

 

Aristone 

Uitsluitend op mijn teken, 

wat had ik nou gezegd?! 

We moeten overleggen! 

 

Dori 

Plistene?! 

 

Ofelia 

Artemidoro?! 

 

Aristone 

Die ook, die mogen ook zo! 

 

Dori Ofelia 

Laat dat idee maar schieten! 

 

Aristone 

Echt niet! Echt niet! 

 

Dori Ofelia 

Met die twee?! 

Vergeet het maar! 

 

Aristone 

Is het nu klaar?! 

 

Dori Ofelia 

Nog lang niet! 
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Aristone 

Bedaar! 

 

Dori Ofelia 

Kijk ze nou staan daar! 

 

Aristone 

Toe meiden, er zijn grenzen, 

we zijn beschaafde mensen, 

zo komt er geen consensus! 

 

Dori Ofelia 

Dat boeit me voor geen meter, 

stop maar als mediator, 

de chaos is compleet! 

 

I 16. Tutti  
 

Artemidoro 

Dit bedoel ik precies, Aristone, 

echt, het lijken twee andere 

personen! 

 

Plistene 

Kijk, mijn Dori was altijd 

veeleisend, 

maar die Dori lijkt niet op mijn 

meisje. 

 

Dori Ofelia 

Oh, dit maakt me compleet 

overspannen, 

jullie mannen zijn andere 

mannen! 

 

Artemidoro 

Als ik door moet met deze 

Ofelia, 

dan denk ik nog eerst even na. 

Kijk d‘r kijven, ze lijkt wel een 

viswijf, 

wil nooit iets met een bal, en ze 

ís stijf! 

Komt met moeite een keer in de 

benen, 

het zou goed zijn dat lijf wat 

te trainen, 

onze focus die loopt zo uiteen! 

 

Dori Ofelia 

Papa dóe iets, dit moet stoppen! 

 

Artemidoro 

Ze is compleet veranderd, 

de wereld op z’n kop! 

 

Plistene 

Ja, exact ja, voor mij geldt 

hetzelfde, 

het verschil is, ik blijf de rust 

zelve. 

Maar die vrouw (Dori) moet een 

mindfullnescursus 

wat ik zie: dat is één en al 

onrust, 

Naar Dori 

ik voorspel je, dat wordt nog 

een klus. 

 

Dori Ofelia 
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Grijp nou eens in, stop die twee! 

Aristone 

Met weinig overredingskracht 

naar Artemidoro en Plistene 

Nou, je hoort het, of je 

ophoudt, 

lijkt me goed, stop ermee. 

 

Artemidoro 

Goeiedag, wat is dit nou voor 

onzin?! 

 

Plistene 

Is ie goed in! 

 

Aristone 

Komt voor hem staan 

Wát Plistene, nou wát 

suggereer jij? 

Voor de draad ermee, nou wat 

insinueer jij? 

 

Plistene 

Ga opzij! 

Artemidoro 

Naar Aristone 

Met respect, maar jij verkoopt 

een hoop flauwekul, 

dat ‘hou hiermee op’, man, wat 

ben je een sul! 

 

Dori Ofelia 

Ongelooflijk! 

 

 

 

Aristone 

Dit gaat mijn verstand ver te 

boven, 

wat zie ik over het hoofd?!  

 

Artemidoro 

Geen idee! 

 

Plistene 

Geen idee! 

 

Aristone 

Deze wending voelt echt niet 

oké… 

 

Dori Ofelia 

Er is niks, papa, laat je niet 

stangen, 

want ze namen je goed in de 

tang. 

Het is maar een slag in de lucht, 

papa 

op helemaal niks gebaseerd. 

Die olifant is maar een mug, 

papa, 

dus leg het gewoon naast je 

neer. 

 

Aristone 

Waarom is niets hetzelfde 

meer?! 

Van één groot feest naar één 

grote puinhoop, 
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en niemand weet hoe een 

puinhoop afloopt. 

Ik ben uitgeblust, psychisch 

failliet, 

licht aan de horizon, ik zie het 

niet. 

 

Tutti 

Waar is de uitgang, kunnen we 

weg hier, 

staat er niet ergens een deur 

op een kier? 

Waar is die luchtballon, 

waar is dat luikje, 

waar is die tunnel onder de 

grond? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


