5) de keuze
SEES

Goed, dus Enzo stemt voor weggaan, ik stem voor blijven.
En jij, Bob, wat stem jij?
BOB Ik stem voor bij elkaar blijven.
SEES Dat kan niet, dat is geen keuze.
BOB Wel.
SEES Die optie zat er niet bij.
Jij bedenkt nu zelf iets.
BOB Nou en.
Als de dingen toch al veranderen, dan wil ik zelf iets kunnen bedenken.
SEES Dat kan niet.
Dan kunnen we niet meer stemmen.
Dan hebben we altijd gelijkspel.
Hoe weten we dan wat we moeten doen?
Nou?
Typisch weer zo’n stom idee van jou.
ENZO Ophouden nou!
Waarom doe jij zo onaardig tegen Bob?
Jij bent de baas niet.
Je kan hem niet zeggen wat hij moet doen.
Bob kan zelf denken.
Hij wil ook wel eens iets bepalen.
BOB Hé.
Ik kan echt wel voor mezelf opkomen hoor.
Doe niet alsof je slimmer bent dan ik.
Ik kan ook iets.
ENZO Heel goed.
Hoor je het nou, Sees?
Bob kan ook iets.
BOB Hou daarmee op Enzo!
Ik kan het zelf.
Sees, ik kan het zelf.
Jij bent de baas niet.
SEES Dan gaan jullie toch lekker weg.
Gaan jullie lekker met z’n tweeën ergens anders heen.
Lekker met z’n tweeën opnieuw beginnen.
Maar ik heb daar geen zin in.
Ik blijf hier.
Ga maar.
En neem die troep mee!
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ENZO Alsjeblieft, Sees.
Die troep is onze schuld niet.
Kom op, ga met ons mee.
We zijn toch vrienden?
We zijn toch al heel lang vrienden?
Weet jij nog wanneer we geen vrienden waren?
Ik niet.
Wij waren altijd al vrienden.
SEES Ik ga niet.
Als jullie willen dat ik mee ga, moeten jullie me wegdragen.
ENZO Prima.
Enzo en Bob proberen Sees op te tillen. Het lukt niet.
BOB

Hij zit vast.

Ze proberen het nog een keer.
ENZO Sees.
Ga mee, alsjeblieft.
Ze proberen nog een keer Sees van zijn plek te krijgen.
BOB

Wat doen we nu?

6) het afscheid
ENZO We kunnen hier niet blijven.
Hier is het op.
BOB Maar Sees dan?
ENZO Sees zit vast.
BOB Ja.
ENZO Hij wil niet weg.
We moeten hem achterlaten.
BOB ...
ENZO Kom Bob.
We gaan. Wij samen.
BOB Wij zijn tenminste nog samen.
ENZO Gelukkig.
Ze willen weglopen.
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Ik kan het niet hoor.
Ik kan hem zo toch niet achterlaten?
Wil je blijven?
Ik wil dat alles blijft zoals het was.
Dat kan niet meer.
Waar kan ik nog uit kiezen?
Ik wil graag dat je met me meegaat.
Kunnen we echt niet bij Sees blijven?
Wij, met z'n drieën?
Voor altijd bij elkaar?
Als echte vrienden?
Echte beste vrienden?
Het kan, maar dan komen wij ook vast te zitten.
Net als de steen, en de boot en de bank.
Net als Sees.
Dat is toch niks?
Dat is toch geen leven?
Je hebt gelijk.
Jij hebt altijd gelijk.
Dat zal in ieder geval niet veranderen.
…
Dag Sees.
Ik mis je al.
Dag, vriend.
Dag Sees.
Vaarwel.
Het ga je goed, vriend.
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