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ACTE 2 
 

II 1. Ouverture 

 

II 2. Duet Dori Ofelia  
 

Dori  

Doen we een wapenstilstand? 

Dit gun ik niemand, ook jou niet, 

m’n allerergste vijand. 

En daarbij, er komt geen feest, 

ben nog nooit zo droef geweest. 

 

Ofelia 

Terwijl ze dat doet 

Ik haal die scheidslijn weg, 

nu we alles zijn verloren, 

die koorden ook, het stoort me, 

die vreselijke ballen, 

aaah, zie ze overal, 

aaah, ik ga door een dal! 

Treurig 

Art die werd superlenig, 

Met afschuw 

dat lijf, die benen… 

 

Dori 

En Plies die werd zalvend, zo in 

ene! 

Geen gevogel, nog geen kus, 

nee, het codewoord was: rust! 

 

Aristone af 

 

 

Dori 

Wat enig, die Artemidoro zo 

lenig! 

 

Ofelia 

Plistene de wilde, is nu into 

stilte! 

 

Eureka moment voor Dori en 

Ofelia 

 

Dori 

Denk jij wat ik denk?! 

 

Ofelia 

Denk jij wat ik denk?! 

 

Dori 

Dit is een verrassing! 

 

Ofelia 

Dit is een geschenk! 

 

Dori Ofelia  

Dit is een geschenk! 

 

Dori 

Ik stop meteen met huilen, 

want dit wordt partnerruil. 

 

Ofelia 

De geest eens wat verruimen, 

dat kan: met partnerruil! 
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Dori 

Geweldig! 

Echt fantastisch! 

 

Ofelia 

Best wel, 

en praktisch! 

 

Dori  

Reuze praktisch! 

Járen een groot taboe! 

 

Ofelia 

Nu een move, zonder veel 

gedoe. 

Ik neem jouw meneer… 

 

Dori 

Wat een ommekeer! 

 

Ofelia 

Die eenvoud, die simpelheid  

maakt dat het plan nergens 

rammelt. 

 

Dori 

Dat noemen we: mazzel! 

 

Dori Ofelia  

Dat noemen we mazzel! 

En wie het te boud vindt, 

nou, dat is dan jammer! 

Een andere vent, 

hoe snel of dat went, 

alsof je gewoonweg nooit 

anders gewend bent: 

een andere vent. 

 

Dori 

Plistene de serene, 

kom, regel het meteen! 

 

Ofelia 

Zoek jij Artemidoro, 

succes, ik spreek je zo! 

 

Dori 

Ik zie je! 

 

Ofelia 

Ik zie je! 

 

Nog tekst? 

 

II 3. Aria Aristone  
 

Potverdori, Dori zei het: 

een wapenstilstand! 

Zeg me, wie kan ik bedanken? 

wat een meid, ik kan wel janken! 

Sores is er legio, 

maar wanneer zag ik ze zo? 

Dit is hele nieuwe input, 

is dat toch Trofonio’s invloed? 

Dit is wel wat daaruit 

voortkomt, 

dat slaat ín zeg, als een bom! 

Dit is echt te mooi voor 

woorden, 
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mooier dan het woordje: 

ooooooh! 

Mooier zelfs dan 

‘flabbergasted’, 

ook al past dat woord het best, 

ook al past dat woord het best, 

heel veel beter dan de rest! 

 

Maar wat wel ontzettend naar 

is,  

is die mannentransformatie! 

Dat abrupte, onvoorziene, 

triggert hun adrenaline, 

en hun traanvocht bovendien. 

Hun verdriet maakt mij 

verdrietig, 

hoe ik hier te hulp kan schieten, 

echt, ik heb het antwoord niet. 

 

Dit is toch te treurig,  

er moet iets gebeuren! 

Ik moet ze, ah gosje,  

uit hun lijden verlossen! 

Het is van belang deze 

eendracht te behouden, 

het is van belang deze spirit 

vast te houden,  

dit prille vertrouwen, 

dat moet uitgebouwd! 

 

Ik krijg een idee, 

heeft wat ogen en haken, 

maar kan ik dat maken, 

maar kan ik dat maken?! 

 

Bij de Transfoma 

 

Hemel, durf ik het te wagen, 

Oof en Door erdoor te jagen?! 

Dat de één, kort na de ander, 

in het tegendeel verandert, 

is dat ethisch een goed plan, 

‘t is zo gebeurd, maar of het 

kán?! 

 

Maar als ik het niet doe, 

wat is dat voor leven, 

ben ik dan misschien in gebreke 

gebleven?! 

Weet ik waar het heengaat, 

wanneer ik dit nalaat?! 

Hun leven is aan stukken, 

dit brengt ze geluk… 

Wanneer is de tijd rijp?! 

Ik denk dat ik ingrijp…   

Hun leven is aan stukken, 

dit brengt ze geluk, 

stel je voor dat dat zou lukken! 

Hun leven is aan stukken, 

dit brengt ze geluk! 

 

II 4. Duet Plistene 

Artemidoro 

 
Plistene 

‘Je bent zo anders, zó niet 

Plistene,’ 

alsof iets ín mij zomaar 

verdween. 
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Artemidoro 

Diezelfde teksten, 

of ik behekst ben, 

of ik niet weet wie ik ben 

geweest, 

dat is toch vreselijk! 

 

Plistene 

Net wat je zegt! 

 

Artemidoro 

Nee, echt! 

 

Plistene 

Ooit was ik, volgens haar een 

knuffelbeest! 

 

Artemidoro 

Mijn eigen Oof vraagt of ik 

boeken lees, 

dat is toch vreselijk! 

 

Vlakbij de Transfoma 

 

Plistene 

Ik was heel knuffelig! 

Hùh, wat, pardon?! 

 

Artemidoro 

Maar dit is wonderlijk… 

 

Plistene 

Het draait zich om! 

 

 

Artemidoro 

Ik las zodra dat kon! 

 

Plistene 

Art, hier begon… 

 

Artemidoro Plistene 

Artemidoro 

Toch wel iets wonderlijks, 

wonderlijks, wonderlijks! 

 

Plistene 

Ja, hier ontstond iets heel 

uitzonderlijks! 

 

II 5. Duet Plistene 

Artemidoro  
 

In de Tranfoma 

 

Plistene  

Zeg Art, ga je lekker? 

 

Artemidoro 

Er lijkt zich iets rijks in mijn 

geest te voltrekken! 

 

Plistene 

Je lijkt wel een dichter, zoals 

je dat zegt! 

 

Artemidoro 

Ik kom als een kat op m’n 

pootjes terecht! 
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Plistene 

Heb zin te bewegen, 

in iets met een bal! 

Artemidoro 

Ik kom mezelf weer tegen, 

en hoe me dat bevalt! 

 

Uit de Transfoma 

 

Plistene 

Die (ballen) lagen, wacht eens 

even, 

aan mijn kant overal! 

 

High five en ieder zijns weegs  

 

Artemidoro 

En óf dat bevalt! 

 

Plistene 

Waar vind ik een bal?! 

 

II 6. Aria Dori  
 

Wat raar is dit gevoel… 

Is dit wat ze bedoelen, 

met melancholie, met weemoed? 

Wist niet dat die zo’n zeer 

doet, 

zo voelt een zwaar gemoed. 

Alsof ik onderuitga, 

ik enkel uit tranen besta. 

 

Ik wil ze niet, ik ga hier niet 

een potje zitten huilen! 

Oofje en ik gaan ruilen,  

zij past nu bij Plistene, 

wordt zij zijn nummer één….  

Alsof ik onderuitga, 

ik enkel uit tranen besta. 

 

II 7. Aria Aristone  

 
Ofelia komt aanlopen 

 

In mijn armen, lieve Dori! 

Deze droefenis die hoort niet, 

jullie leed wat te verzachten, ik 

weet nu dat ik dat kan, 

want goddank, ik heb een plan! 

En dat plan, dat is uitmuntend! 

We gaan wel een beetje 

stunten… 

Dat het goed komt, laat zich 

raden, 

want ik ben per slot jullie 

vader! 

 

II 8. Trio Aristone Dori 

Ofelia  

 
Aristone 

Je weet, ik ben een beetje 

dwaas, 

ik mag mensen graag verbazen. 

In mij schuilt, naast een 

verzamelaar, 

een levenskunstenaar. 

Ik vond iets eigenaardigs 

antiquarisch: 
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een achttiende eeuwse 

Transfoma (op z’n frans),  

die onder Bonaparte gangbaar 

was. 

 

Ofelia 

Naar Dori 

Je was net niet heel blij, hè?  

 

Dori 

Dat is alweer voorbij. 

 

Aristone 

Napoleon had in zijn fort… 

 

Dori Ofelia 

Toe papa, hou het kort! 

 

Aristone 

Tussen de oorlogsklussen door, 

gaf Transfo de keizer rust… 

 

Dori Ofelia 

Slaap zacht en welterusten, 

blijf die romanticus, 

papa, maak ondertussen ons 

niet blij met een dooie mus! 

 

Bij de Transfoma, terwijl de 

zusjes erin gezogen worden en 

Aristone ernaast blijft staan 

 

Aristone Dori Ofelia 

Antiquarisch eigenaardig, 

het voelt ronduit als weldadig! 

Dit ding maakt dat je geniet, 

en hij werkt nog, geloof het of 

niet,  

als een tiet! 

 

Ofelia 

Ik word, en dat is heerlijk… 

 

Dori 

Precies het omgekeerde…  

 

Aristone Dori Ofelia 

Relaxt 

Antiquarisch eigenaardig, 

het voelt ronduit als weldadig! 

Dit ding maakt dat je geniet, 

en hij werkt nog, geloof het of 

niet,  

als een tiet… 

 

II 9. Cavatina Ofelia  
 

Ofelia en Dori komen uit de 

Transfoma. Artemidoro en 

Plistene op 

 

Lalalalala  

 

Alles woelt en alles bruist, 

die fontein die in mij huist, 

die stroomt over, die barst uit, 

op mijn tintelende huid! 

 

Lalalalala… 
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Blijheid heeft een zachte kern, 

is veel soepeler dan ernst. 

Lieve Dori, voel je vrij, 

pak m’n hand en dans met mij! 

 

Lalalalala… 

 

II 10. Trio Artemidoro 

Plistene Aristone 
 

Plistene 

Niet nog een keer, niet weer 

het omgekeerde! 

 

Artemidoro 

Hoe zijn die twee in dat onding 

gekomen?! 

Heb jij hier iets mee van doen, 

Aristone? 

 

Plistene 

Want hoezo sta jij hier, of is 

dat toeval, 

jij bent gewoonlijk niet zo’n 

bemoeial. 

En jouw beduusde blik, beetje 

ontheemd, 

is op z’n zachtst gezegd, een 

beetje vreemd. 

Zeg Aristone, ben jij degene 

die kan vertellen, op je 

bibberbenen, 

hoe of die twee in dat ding 

verdwenen? 

Nou?! Wat merkwaardig blijft, 

is jouw aanwezigheid, 

wat heb jij uitgericht met jouw 

twee meiden? 

 

Artemidoro 

Ik vind persoonlijk, dat het niet 

kan, 

maar Aristone, was dit jouw 

plan?! 

 

Plistene 

Ik weet het antwoord al, aan je 

gezicht te zien, 

je doen en laten nu, het heeft 

iets schichtigs, 

jij bent de dader, jij bent 

medeplichtig 

Jij hoeft ons niets meer te 

vertellen, 

wat jij gedaan hebt, man ik 

krijg… 

 

Artemidoro  

Kippenvel! 

Ik vind persoonlijk, dat het niet 

kan, 

maar Aristone, was dit jouw 

plan?! 

 

Aristone 

Ik kan het uitleggen, ik leg het 

uit! 
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Plistene 

Mán, kom er recht vooruit! 

 

Artemidoro 

Beken het ruiterlijk, geef eens 

geluid! 

 

Plistene 

Toe, wees eens duidelijk! 

 

Artemidoro Plistene Aristone 

Belabberd geharrewar, dit is 

bizar, 

faliekant fout gegaan, geen 

houwen aan! 

 

Plistene 

Ik sta versteld!  

Dori was, tót jouw fatale 

ingreep, 

mijn onvervangbare wederhelft. 

 

Aristone  

Jullie zijn, tot mijn spijt, je 

oude zelf! 

 

Plistene 

Dit heet geschift!  

Dori was driftig en 

kissebisserig, 

ik hou van vrouwen met gezonde 

pit! 

 

 

 

Aristone  

Ik had het zó goed bedoeld, en 

nou dit… 

 

Artemidoro Plistene Aristone  

Artemidoro Plistene (cynisch) 

Hij had het zo goed bedoeld, en 

nou dit! 

Aristone (oprecht) 

Ik had het zo goed bedoeld, en 

nou dit! 

 

Aristone 

Ik ben oprecht!  

 

Plistene 

Hoor het je zeggen! 

 

Aristone 

Ik meen het serieus 

 

Plistene 

Wat een geneuzel! 

 

Aristone 

Jij hebt jezelf terug! 

 

Plistene 

Kan ik het helpen?! 

Dat jij niet inziet 

dat dit niet opschiet, 

een beetje vader 

doet zoiets niet!  
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Artemidoro 

Het zijn je dochters! 

 

Plistene 

Het zijn je dochters, Ari, 

jouw twee dochters! 

En jij was nooit een man van 

duizend bochten! 

 

Aristone  

Verbouwereerd 

Nee… 

 

Plistene 

Je wil als vader ze gelukkig 

wensen, 

maar beste Ari jongen, er zijn 

grenzen; 

jij maakte doodleuk twee 

nieuwe mensen… 

 

Aristone  

Wel met de beste bedoeling 

gedaan… 

 

Plistene Artemidoro Aristone 

Faliekant fout gegaan, geen 

houwen aan! 

 

Plistene 

Wat een vergissing! 

 

Aristone 

Luister, het is… 

 

Plistene 

één grote misser! 

 

Artemidoro 

Ja Ari, dat is het! 

 

Plistene 

Foute beslissing! 

 

Aristone 

Luister, ik wist… 

 

Plistene 

Ze zijn verwisseld! 

 

Artemidoro 

Dat is niet fris! 

 

Plistene 

Nee! 

 

Artemidoro 

Nee! 

 

Aristone 

Nee… 

 

Plistene Artemidoro 

Nee! 

 

Artemidoro Plistene Aristone 

Faliekant fout gegaan, geen 

houwen aan! 
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Plistene 

Echt onvergeeflijk! 

 

Artemidoro 

Over de schreef! 

 

Plistene 

Maar toch, hij deed het! 

 

Aristone 

Met angst en beven… 

 

Plistene 

Nou, om het even! 

 

Artemidoro 

Dank u beleefd! 

 

Plistene 

Voor dat gezever! 

 

Aristone 

Heb een idee! 

 

Plistene 

Nee! 

 

Artemidoro 

Nee! 

 

Aristone 

Nee? 

 

Artemidoro Plistene 

Nee! 

Aristone 

Nee? 

 

Artemidoro Plistene 

Nee! 

 

Aristone 

Nee? 

 

Artemidoro Plistene 

Nee! 

 

Artemidoro Plistene Aristone 

Faliekant fout gegaan, geen 

houwen aan! 

 

Plistene 

Wie wordt mijn vrouw?!  

Nou? 

 

Aristone 

Nou… 

 

Artemidoro 

Nou? 

 

Aristone 

Nou… 

 

Artemidoro Plistene Aristone 

Nou, nou, nou, nou, nou, nou, 

nou?! 
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Artemidoro Plistene Aristone 

Faliekant fout gegaan, geen 

houwen aan, 

geen houwen aan, geen houwen 

aan! 

 

11. Finale Tutti  

 
Ofelia 

Het ratelt, het tatert, het 

bazelt maar aan! 

En ik, wat vind ík, mag het daar 

ook over gaan?! 

Heb ik ook een mening, één die 

ertoe doet?! 

Mijn hemel!  

Wat een gedoe, wat een 

oeverloos ge-oetel! 

Plistene, hoe jij kakelt, 

zo zeker van je zaak! 

 

Aristone 

Is allemaal bezorgdheid, 

maar meisje, wat vind jij? 

Jij bent nu niet de oude, 

maar Oof, hoe voelt dat nou? 

 

Ofelia 

Papa, ik voel me heerlijk,  

zo ongecompliceerd! 

 

Aristone 

Fijn meisje, dat is fijn, 

dus jij zou zo willen blijven? 

 

Ofelia 

Ik was, begrijp ik, vroeger 

niet dít individu. 

Het kan me niet boeien, 

ik leef in het nu, 

het kan me niet boeien, 

ik leef in het nu, 

ik leef in het nu, 

compleet in het nu! 

 

Aristone 

Lieve Door, nu even langzaam, 

want jij kijkt wel heel 

bedachtzaam. 

 

Dori 

Wat maakt nou mijn ik-

bewustzijn…? 

 

Aristone 

Dat is nog een fikse klus, meid! 

 

Ofelia 

Kan zo’n slimmerik míjn zus 

zijn?! 

 

Aristone  

Naar Dori 

Maar mijn vraag is meer 

pragmatisch: 

gaat het meisje, meisje gaat 

het? 

Is die Dori te verdragen, 

want je wordt wel uitgedaagd. 
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Dori  

Het is bijster interessant, pap, 

ik wil door tot ik het snap! 

 

Aristone 

Goed om te horen! 

 

Dori Ofelia 

Wij gaan door, hoor! 

 

Aristone 

Dus het is geheel naar wens, 

zo? 

 

Dori  

Groot kado; een heel ander 

mens, zo! 

 

Ofelia Aristone 

Dit lijkt op een happy end, zo! 

 

Dori Ofelia Aristone 

Dori 

Ach, je moet er iets voor laten, 

maar het gaat, natuurlijk gaat 

het, 

ook al word je uitgedaagd. 

Dit is prima te verdragen, 

ook al word je uitgedaagd, 

flink uitgedaagd. 

 

Aristone 

Triomfantelijk naar Artemidoro 

en Plistene 

Na al uw gebeuzel, 

wat is heren, nog het euvel? 

Geen zielen gesneuveld, 

en dit is hun keus! 

Eén grote vergissing? Ik denk 

liever klein, 

en ik blijk, achteraf, niet zo’n 

onmens te zijn. 

Ik hoor al die verwijten, 

maar waar blijft de spijt? 

 

Artemidoro Plistene 

Wij spijt? Ammenooitniet! 

 

Aristone 

Kijkt naar z’n dochters 

Als ik zoiets moois zie… 

 

Artemidoro Plistene 

Iets moois zie…?! 

 

Aristone 

Geniet! 

Van Oofje… 

Van Doortje… 

Zo’n beetje… herboren… 

Zo blij met zichzelf, 

en zo blij met elkaar, 

zo ís het, zo blíjft het, 

mijn missie geslaagd! 

 

Artemidoro Plistene 

Bediend op je wenken, 

nou, lekker ruimdenkend! 

Chapeau, hoge hoed, hè, 

als jij het maar goed hebt! 
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Aristone 

Ik hoop het… 

én Doortje… 

én Oofje… 

Herboren… 

Geloof me, gelóóf me! 

Geluk is ruimdenkend, 

dus kijk naar die twee, 

die twee godsgeschenken, 

en neem er één mee! 

 

Artemidoro Plistene 

De troost voor verliezers: 

hoera, ik mag kiezen! 

 

Aristone 

Kijk verder, word losbol; 

geen hand maar een land vol! 

 

Artemidoro Plistene 

Dat zou jij wel willen! 

 

Aristone 

Kies Oofje, kies Doortje,  

of ga aan de pillen! 

 

Artemidoro Plistene 

Wacht jij maar eens af! 

 

Aristone 

Ik pluk nu de vruchten, 

van wat ik ze meegaf. 

 

 

 

Artemidoro Plistene Aristone 

Artemidoro Plistene 

Dit kan je niet menen, 

wacht jij maar eens af! 

Aristone 

Ik heb ze te leen van hun wieg 

tot mijn graf. 

 

Aristone 

Ik pluk nu de vruchten, 

van wat ik ze meegaf. 

 

Artemidoro Plistene Aristone 

Artemidoro Plistene 

Dit kan je niet menen, 

wacht jij maar eens af! 

Aristone 

Ik heb ze te leen van hun wieg 

tot mijn graf.  

 

Aristone 

Naar Artemidoro en Plistene 

Denk om mijn meisjes! 

Wie wil een wijntje? 

Minder strak in de lak, 

ontspan en pluk de dag! 

Liefdesgeluk komt straks, 

de druk eraf… 

 

Ofelia Dori 

De hoogste tijd voor een 

schaterlach! 
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Artemidoro Plistene  

Een glaasje wijn, nou, met veel 

genoegen, 

je hebt gelijk, alles weer als 

vroeger. 

 

Aristone 

Zoekt tussen alle rommel 

De kurkentrekker, die oude, 

bewaarde,  

niet die van Blokker, maar mijn 

exemplaar… 

 

Artemidoro Plistene  

Naar Ofelia en Dori 

Kom, even stoeien! 

 

Dori 

Hela! 

 

Ofelia 

Wat doe je?! 

 

Artemidoro Plistene   

Manoeuvreren de meiden 

richting Transfoma 

Nou even draaien, hoepla, 

hupsakee, 

en niet zo houterig, werk even 

mee! 

 

Meiden in de Transfoma 

 

 

 

Aristone 

Kan ‘m niet vinden, dan die van 

Blokker maar, 

maar ik vond wel een stel 

speciale glazen. 

Waar zijn mijn meiden, wáár 

zijn mijn meiden?! 

Volgt dit op al mijn 

generositeit?! 

 

Ofelia uit Transfoma 

 

Ofelia 

Rustig maar, papa, 

schenk in die glazen! 

Dit is geen drama, 

tot mijn verbazing. 

Anders geworden, 

alles in orde. 

Artemidoro, 

vind jij dat ook zo? 

Ik ben jouw liefste, 

jouw Oofje: halo! 

 

Dori 

Stelt zich ook voor aan 

Artemidoro 

En ik ben Dori. 

Halo Plistene, 

en jij bent mijn top ADHD’er! 

Door wat gebeurd is heb ik 

intussen, 

jou al een eeuw lang niet kunnen 

kussen! 

Ik wil een feest, papa, 
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één heel groot feest, 

voor wie we zijn, papa, 

en zijn geweest! 

 

Tutti 

Ze toosten 

Op een feest, één heel groot 

feest, 

op wie we zijn en zijn geweest, 

 

Artemidoro Plistene 

Naar elkaar 

Ik weet weer hoe het voelt, 

maar dit is grappig! 

Jee, mijn herinnering; helemaal 

wakker, 

ik was zo’n man als jij, dat was 

cool! 

 

Dori Ofelia 

Naar elkaar 

Ik was als jij Oof/Door, het 

was verrassend, 

  

Aristone  

Ja, vast! 

 

Dori Ofelia 

ik weet weer haarscherp hoe of 

dat was! 

 

Dori 

Kalmte, ik had die… 

 

 

Ofelia 

Ik had jouw passie… 

 

Artemidoro 

Spannend! 

 

Plistene 

Het andere… 

 

Dori Ofelia Artemidoro 

Plistene 

Een frisse klik met een ander 

ik! 

 

Aristone 

Het kan veranderen, zei 

Bredero, 

Maakt een buiging naar 

deTransfoma 

reuze bedankt nog, Trofonio! 

 

Dori 

Jouw rust was lekker… 

 

Ofelia 

Maar jij bent gekker! 

 

Artemidoro Plistene 

Als ik nu moet kiezen: stil of 

expressief, 

Dori Ofelia Artemidoro 

Plistene 

Naar de partner die ze niet 

kiezen 

dan, excuseer, 
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Naar de partner die ze kiezen 

ben jíj mij het liefst! 

 

Dori 

Ja jíj, Plistene! 

 

Ofelia 

Artemidoro! 

 

Dori Ofelia Artemidoro 

Plistene 

Jij bent van denken (Ofelia 

Artemidoro)  

en jij van doen (Dori Plistene),   

en ik geef jóu, lief, mijn 

zachtste zoen… 

 

Ofelia 

Tijd voor het feest, 

met ballonnen en met slingers, 

Naar Aristone 

maar waar die liggen,  

is nog een ding… 

 

Dori Ofelia Artemidoro 

Plistene 

Zijn er ballonnen, waar zijn de 

slingers, 

Naar Aristone 

waar die liggen, is nog een ding. 

 

Aristone  

Die vind ik heus wel! 

 

 

Plistene 

Doortje! 

 

Artemidoro 

Mijn Oofje! 

 

Dori 

Plistene! 

 

Ofelia 

Artemidoro! 

 

Dori Ofelia Artemidoro 

Plistene 

Zeg wat je denkt, jij denkt wat 

ik denk: 

jij bent bij verre mijn mooiste 

geschenk! 

 

Dori 

Tijd voor het feest, 

met ballonnen en met slingers, 

Naar Aristone 

maar waar die liggen,  

dat is nog een ding… 

 

Dori Ofelia Artemidoro 

Plistene 

Zijn er ballonnen, waar zijn de 

slingers, 

Naar Aristone 

waar die liggen is nog een ding, 

om die te vinden, is nog een 

ding. 
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Aristone  

Terwijl de anderen hem bij kop 

en kont pakken 

Luister, over mij is al veel 

gezegd, 

maar ik weet altijd waar ik iets 

leg! 

Ik denk in deze kast,  

of nee, in deze, 

misschien in deze schap, 

het moet hier wezen… 

Ik heb veel spullen 

maar ook veel geduld! 

 

Dori Ofelia Artemidoro 

Plistene 

Dit kan ook anders; 

lang leve de Transfo! 

 

Aristone 

In de Transfoma 

Dit is geweldig, de boel wordt 

helder, 

ik weet de plek van de 

kurkentrekker, 

dat is toch te gek?! 

 

Komt uit de Transfoma, 

richting kurkentrekker 

 

Artemidoro Plistene 

Die gaat gedreven direct op z’n 

doel af! 

 

 

Dori Ofelia 

Daar gaat hij in gestrekte draf! 

 

Aristone  

Stopt slingers en ballonnen in 

z’n zak,  

geeft de kurkentrekker af en 

gaat de Transfoma weer in 

Voor een nieuw wijntje, maar 

even vlug; 

ik keer weer graag naar mezelf 

terug! 

 

Tutti  

Ons ware zelf kreeg een 

alternatief, 

toch zie ik ons gewoon weer zó, 

het liefst! 

Als je zelf zou mogen kiezen, 

word je dan een ander mens, 

en hoe ben je dan het liefst of 

wil je blijven wie je bent? 

 

Aristone  

Heb Trofonio moeten vragen, 

om elkaar weer te verdragen, 

dank je wel voor jouw machine, 

om elkaar weer echt zien. 

 

Dori Ofelia Artemidoro 

Plistene 

Voor Trofonio één hoeraatje! 

Dat het absoluut geen kwaad 

kan, 

om jezelf eens te verplaatsen! 
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Tutti 

Als je zelf zou mogen kiezen, 

word je dan een ander mens, 

en hoe ben je dan het liefst of 

wil je blijven wie je bent? 

 

Aristone  

Ik heb slingers en ballonnen, 

toen ik die nog vinden kon! 

 

Dori Ofelia Artemidoro 

Plistene  

Heb je corsages? 

Bruidsjaponnen? 

 

Aristone  

Daar ben ik nooit aan begonnen, 

ik was zelf nooit bruidegom. 

 

Dori Ofelia Artemidoro 

Plistene  

Voor Trofonio één hoeraatje! 

Dat het absoluut geen kwaad 

kan, 

om jezelf eens te verplaatsen! 

Een ander denkraam, 

dat maakt verdraagzaam! 

Als je zelf zou mogen kiezen, 

word je dan een ander mens, 

en hoe ben je dan het liefst of 

wil je blijven wie je bent? 

 

Aristone  

Voor Trofonio één hoeraatje! 

 

Dori Ofelia Artemidoro 

Plistene 

Voor Trofonio één hoeraatje! 

 

Aristone  

Ander denkraam maakt 

verdraagzaam! 

 

Dori Ofelia Artemidoro 

Plistene 

Ander denkraam maakt 

verdraagzaam! 

 

Dori Ofelia Artemidoro 

Plistene Aristone 

Aristone 

Voor Trofonio één hoeraatje, 

voor Trofonio één hoera! 

Dori Ofelia Artemidoro 

Plistene  

Voor Trofonio één hoeraatje, 

Dat het absoluut geen kwaad 

kan, 

om je te verplaatsen. 

Ander denkraam maakt 

verdraagzaam! 

 

Aristone  

Toosten 

Lieve Oof, lieve Door, 

maak je eigen, mooie dromen! 

 

Tutti 

Op het leven dat gaat komen, 

op je allermooiste droom! 
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Op het leven dat gaat komen, 

blijf dromen, blijf dromen, 

blijf dromen, blijf dromen! 
 


