
20

Jos  Dat doe ik niet.

Jos  Plus daarbij, ik ga slapen.

Jos  Ik ook.

Jos  Maar ver genoeg van mij vandaan, oké!

Jos  Wat denkt ge nu? Ik zou nog niet willen.

Jos  (spreidt	een	deken,	haalt	een	kussen	te	voorschijn) Die godverdomde klootzakken. 
 Ik ben blij dat ze eindelijk weg zijn. Dat ze ontploffen. Allemaal, tedju! 
 Ze hebben lang genoeg op mij geparasiteerd. Al die jaren — 
 als ik daaraan denk? Wat heb ik in de plaats gekregen? Miserie en malcontentement. Stank voor dank. 
 De klootzakken. Verraaiers. In de steek laters.

Jos  (spreidt	ook	deken,	vindt	ook	een	kussen) Ik ben er toch?

Jos  Dat is iets anders!

Jos  Wel, merci.

Jos  Niet beginnen, hé! (gaat	liggen) Slaapwel!

Jos  Terusten.	(gaat	ook	liggen;	stilte;	kucht)

Jos  Dat gaat toch niet heel de nacht zo zijn, met dat kuchen van u?

Jos  Nee, nee. Zijt gerust.

Jos  En snurken doet ge ook, zeker?

Jos  Niet dat ik weet. (stilte) Ik ben altijd aan het slapen, als ik snurk.

Jos  (zucht	van	ergernis)	Dat vind ik nu het al-ler-stom-ste wat ik in heel mijn leven al heb gehoord.

Jos  Weet ge wat het is met u? Gij zijt veel te zenuwachtig. Ge boeit u te veel op. 
 Ge zoudt wat tot rust moeten komen.

Jos  Hola! Gij gaat mij hier niet proberen te masseren, makker! Die vlieger gaat niet op.

Jos  Wie spreekt er van masseren? Gij hebt kalme muziek nodig, en zo. (stilte) Als ge wilt, zing ik voor u.

Jos  Gij denkt dat ik daar níet zenuwachtig van word?

Jos  Vertrouwt nu toch eens op mij! (schraapt	zijn	keel,	begint	doodernstig	te	zingen) 
 ‘O Heer. d’Avond is neergekomen...’

Jos  (kreunt)	Dat vind ik nu het al-ler-ir-ri-te-rend-ste wat ik in heel mijn leven al heb gehoord.

Jos  Dat komt omdat ik in mijn eentje zing. In groep is dat direct veel schoner.

Jos  Gij gaat niet beginnen, hé!

Jos  Zingt mee, Jos. Dat is het enige wat ik vraag. Ge moet het zelf niet schoon vinden, of goed, 
 of wat dan ook. Al wat ik vraag is doet mee en doet uw best. (stilte) ‘O Heer. d’Avond is neergekomen...’

Jos  (zucht) Soms, hè. Soms vraag ik mij af waaraan ik mijn leven heb verdiend.
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Jos  Allez, toe. Doet het voor mij. Dat is het enige wat ik vraag. ‘O Heer. d’Avond is neergekomen. 
 De zonne zonk, het duister klom. De winden doorruisen de bomen, en verre sterren staan alom...’

Jos  (aanvankelijk	tegen	zijn	zin,	maar	gaandeweg	steeds	meer	opgaand	in	het	lied) 
 ‘De winden doorruisen de bomen, 
 en verre sterren staan alom. Wij knielen neer om u te zingen, in ’t slapend woud, ons avondlied. 
 Wij danken u voor wat w’ ontvingen, en vragen Heer...’ (springt	recht) Wacht eens? Ik hoor iets! 
 Ze zijn daar! (lacht) Ze zijn daar! Ik wist het! Hoort ge het niet? (rondedansje	van	pret)

Jos  (ingespannen	luisterend) Nee.

Jos  Ze zijn daar, godverdomme, die sloebers! Allez! Hoort ge het niet?

Jos  (lange	stilte)	Ik hoor niets, Jos.

Jos  (stilte) Nochtans... (stilte) Ik zou gezwóren hebben...

Jos  (stilte) Sorry, Jos. Ik hoor niets.

Jos  (stilte) Ge hebt gelijk. (gaat	weer	liggen)
 
Jos  (stilte) ’t Zal de wind geweest zijn.

Jos  (stilte) Absoluut. Een stijve bries, lijk dat ze zeggen.	(van	hier	af	begint	het	licht	te	faden)

Jos  Het kán fameus waaien hier.

Jos  (stilte) Zijt maar zeker.

Jos  Zeker deze tijd van ’t jaar.

Jos  (stilte) Absoluut. (lange	stilte) Tedju, hé!

Jos  Doeme toch.

Jos  (stilte) Terusten, Jos.

Jos  Slaapwel.

Fade-out.

doek.


