OPENING
Er klinkt muziek. De Boswachter zet een voor een de bomen op. Op de projectie verschijnt ook
steeds meer bos. De Boswachter gaat af.
Verandering in de muziek. De overige personages lopen op en af, heen en weer, om de beurt,
soms tegelijk.
De bomen worden verplaatst. De muziek eindigt.

SCÈNE 1
Broer en Zusje op.
BROER
ZUSJE
BROER
ZUSJE
BROER
ZUSJE
BROER

ZUSJE
BROER

ZUSJE
BROER
ZUSJE
BROER

Nou, je hebt het weer mooi voor elkaar.
Verdwaald.
Dat doe ik toch niet expres.
Denk je dat ik het leuk vind?
Dat denk ik ja.
Volgens mij zit jij je te verkneukelen.
Verkneukelen?
Om mijn ellende.
Onze ellende.
Jij wilde perse het bos in.
Jij moest zo nodig achter die hond aan.
Kom Broer, nog een stukje verder Broer, wees eens avontuurlijk Broer.
En nu zijn we hier.
En we weten niet eens waar hier is.
En we weten ook niet waar thuis is.
En jij lacht erom.
Zie je mij lachen?
Ik heb het koud.
Ik wil eruit.
Klotebos.
We zijn er net.
En nu al de weg kwijt.
Dat belooft niets dan ellende.
Rustig nou maar.
Ik heb weinig reden om rustig te blijven Zusje.
Ik heb honger.
En dorst.
M’n voeten doen zo’n zeer.
Hoe moet dat nou als ik moet poepen?
En als ik jarig ben?
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ZUSJE
BROER
ZUSJE
BROER
ZUSJE
BROER
ZUSJE

Jij bent niet jarig.
Maar àls?
Dan bak ik een zandtaart voor je.
En nou ophouden, we gaan.
Waarheen?
Gewoon rechtdoor.
Dan lopen we vanzelf het bos uit.
Tenzij het bos een cirkel rond de wereld is.
Dan blijven we voor altijd in het bos lopen als we rechtdoor gaan.
Dan gaan we naar links.

Broer en Zusje af.

SCÈNE 2
De Boswachter komt zoekend op.
BOSWACHTER

Jager?
...
Jager?
...
Jagertje?
...

De Boswachter loert door zijn verrekijker. Een Dame komt op. Ze draagt een koffertje en
loopt gehaast. Dame af.
De Boswachter verplaatst en kijkt weer door de verrekijker. Dame op. Loopt gehaast over.
Dame af.
De Boswachter zoekt met de verrekijker. Dame op. Stopt in het midden en kijkt om zich heen.
Ze ziet de Boswachter en tikt hem op de schouder. Hij schrikt.
DAME
BOSWACHTER
DAME
BOSWACHTER
DAME
BOSWACHTER
DAME
BOSWACHTER
DAME

Bent u van het bos?
Wat bedoelt u?
Gaat u over het bos?
Hè?
Bent u het aanspreekpunt?
...
Ik zoek de bushalte.
De bus van 5 over heel of 5 over half.
...
Nou?
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BOSWACHTER
DAME

BOSWACHTER
DAME
BOSWACHTER
DAME (wijst)
BOSWACHTER

DAME

Het spijt me.
Hier is geen bushalte.
Uiteraard niet.
Dit is een bos.
De bus is aan de andere kant van het bos.
Maar die kan ik niet vinden.
Waar kwam u vandaan?
Van de ene kant.
Hoe bent u gelopen?
Zo, en zo, en toen zo.
Aha.
Ik zie het probleem.
De oplossing is: de route terug volgen, opnieuw van start gaan en om
het bos heen lopen.
Dat gaat niet.
Ik heb haast.
De bus gaat om 5 over heel of 5 over half.
Dat heb ik u toch al uitgelegd?
Brengt u me even, u weet vast waar het is.

De dame pakt de Boswachter bij de arm en neemt hem mee.
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