Scène 1 – de vos
Een woonkamer. Op tafel staat een opgezette vos. WILLY komt binnen en ziet de vos.
WILLY

Mamma!
Mamma!
Kom gauw!
Kom eens kijken!

MARION op.
WILLY
MARION

Een beest.
Daar zit een beest.
Hè gedverdemme.
Die is vast van je vader.
Victor!
Kom eens!

VICTOR op.
VICTOR
MARION
VICTOR
WILLY
VICTOR
WILLY
VICTOR
WILLY
VICTOR
WILLY
VICTOR

MARION
VICTOR

WILLY
VICTOR

MARION

Wat is er snoepje?
Dat.
Dat is een vos.
Mooi hè?
Hij maakt me bang.
Hij doet niks.
Hij is dood.
Hij kijkt gemeen uit z’n ogen.
Dat zijn knikkers.
En hij heeft zulke scherpe tanden.
Hij kan je niet meer bijten.
Ik heb hem doodgemaakt en op laten zetten.
Doodgemaakt?
Doodgeschoten.
In het bos.
Met een geweer.
Waarom in godsnaam?
Ik ben jager geworden.
Vaders horen hun dochters te beschermen tegen de wilde beesten.
Zo hoort dat.
Ik vind het zielig voor de vos.
Híj heeft niks misdaan.
De vos is een sluw roofdier.
Ik wil dat jullie weten dat ik kan schieten.
Deze vos is het teken van mijn kracht.
Ik wil dat beest hier niet hebben, Victor.
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VICTOR

MARION
WILLY

VICTOR
WILLY
MARION

VICTOR
MARION
VICTOR
WILLY
MARION

Het heeft vast vlooien of luizen of schurft.
Helemaal niet.
Ik heb hem ontsmet.
De vos is steriel.
Toch wil ik hem hier niet hebben.
Hij maakt Willy van streek.
Hij kijkt gemeen.
Hij is boos op ons.
Vannacht komt hij van zijn plankje en waart door het huis, op zoek naar bloed.
Met zijn glazen ogen staart hij je aan tot je wakker wordt met een ongemakkelijk
gevoel, maar als je kijkt, is hij weg.
Dat doet hij nacht na nacht, en je wordt langzaam gek.
Dan spring je van het dak en stort je te pletter op het beton van de oprit.
Ach welnee koekje.
Ik vind het niet prettig dat hij me zo aankijkt.
De vos gaat weg.
Het lijkt me niet goed als Willy nu bang is in haar eigen huis.
Ze moet zich veilig voelen hebben ze gezegd.
Ik dacht dat de vos misschien zou helpen.
Dus niet.
Ik zet hem in de garage.
We moeten hem begraven.
Een kruisje op zijn graf zetten en een mooie rede houden.
Je hebt je dochter gehoord.
Hup.
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