Voor wie er nog te vrezen valt (fragment)

Koen Caris

Als de Beren Komen

Voor wie er nog te vrezen valt
Een

[Julia (licht) aangeschoten op de bar.]
JULIA

Jezus Christus
Hallo
hallo
vrouw op de bar, vrouw op de bar
wie gaat haar vangen als ze valt
wie gaat haar vangen
ik weeg niet veel hoor
ik ben van lucht en drank
en restjes maar daar komen we nog wel op
of niet soms Ties?
wie gaat haar vangen als ze valt
Ik hoop dat jij het bent
of jij
Vrouw op de bar, dan zal er wel wat te gebeuren staan of niet, ja
ik wilde even
Ties
waar ben je
kom eens hier
kom eens naast me staan

TIES

Juul alsjeblieft.

JULIA

Dit is Ties
Ik ben Julia trouwens
Ja Ties vind het een beetje genant dit want die is niet gewend dat er mensen
naar hem kijken en als ze kijken dan vinden ze er meestal niet echt iets van

TIES

Julia

JULIA

Hij heeft het uitgemaakt
net
om een hele hoop redenen waar we verder helemaal niet op in hoeven gaan
hij heeft mij speciaal hier naar toe genomen omdat we hier onze eerste date
hadden
jaren terug
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om de oude tijden nog eens te zeg maar herleven
en hij heeft het uitgemaakt
ja hij kocht drinken, rekende gelijk af
vond ik eerst gek maar achteraf gezien snap ik het wel want niemand wil bij
zo’n afscheid nog op de rekening moeten wachten
afkappen en wegwezen
maar
en das het gekke
[fluistert] hij is er nog steeds.
TIES

Julia alsjeblieft.

JULIA

Heeft hij geen vrienden die op hem wachten?
of ja vrienden vrienden vrienden

TIES

Je bent dronken.

JULIA

Ik had een vermoeden hoor dat er iets aan de hand was
toen hij me hier mee naartoe nam
ik was hier nooit meer terug geweest niet sinds die eerste keer
Ik dacht, eigenlijk, dat er iets heel anders speelde
ik dacht, een vraag
ik dacht, ja god huwelijksaanzoek klinkt altijd meteen zo, baf
maar goed dat dacht ik
[plots tegen Ties]
Ik ben helemaal niet dronken
ik heb wat glaasjes achterover geslagen, ja, omdat de tranen dan altijd zo
lekker makkelijk komen want ik wilde erbij huilen, als je het vroeg, dat is niet
mijn schuld en het idee was, Ties, trouwens, het idee was dat ik kon drinken
wat ik wilde, dat ik mezelf niet meer overeind hoefde te houden omdat ik vanaf
nu zeg maar een soort van in jouw armen ging wonen.

TIES

Juul kom.

JULIA

Wie vangt haar op als ze valt nou ga maar klaar staan

TIES

Nou is het klaar. We gaan naar huis.

[Ties kruipt over de bar naar Julia toe. Julia loopt achteruit]
JULIA

Hij doet het om mij te sarren hè
dat hele uitmaken
met z’n redenen en z’n verdrietjes
hij wil het helemaal niet uitmaken
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niet echt
hij wil dat ik denk dat het aan mij ligt
dat ik de boosdoener ben en dat, als hij dan uiteindelijk over z’n hart strijkt en
blijft,
dat ik daar dan dankbaar voor moet zijn
TIES

Je zet jezelf voor schut.

JULIA

Laat me los.
Laat me los Ties.
Blijf van me af.

