VLIEGEVLEUGELBOMMENWERPER
Script derde versie

Eerste scène
SPRINTEN NAAR HET GAT
(Taher bereidt zich voor op zijn spurt langs de prikkeldraad)
TAHER: (alsof hij een sportreporter is)
een schroeiende zon vandaag
een broeierige hitte
iedereen blaast, puft
blijft binnen of snoest in de schauwte
katten, kakkerlakken, kinderen
ze geven zich over aan de hete hitte
toch trotseert één jongen de zon
een jongen dapper als de dag
begeeft zich naar de rand van ‘t kamp
naar de muur van prikkeldraad
niemand te zien
zélfs geen loensende soldaat
vreemd
vreemd
te heet misschien
’t is heet
hij is er, bij de muur
en hij maakt zich klaar
bekijk hem: een echte superman
zijn voeten trappelen ongeduldig
schuifelen over de grijze steen
vermorzelen steen tot gruis
jeukende tenen
jeukende benen
bloed in zijn slapen
zweet in zijn handen
zweet in zijn kruis
in zijn oren: tsjirpende krekels
de zon op de prikkels, blinken als zilver
en hij, een lonesome cowboy in zijn woestijn
hij kent de weg, kent elke bocht of kuil
zou hem geblinddoekt lopen
of met zijn ogen toe
dat zou hij kunnen, als een pijl uit een boog
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als een steen uit een katapult, als een kogel uit een loop
als een Vliegevleugel langs de prikkeldraad
en vandaag verbreekt hij zijn record
vandaag rent hij tot hij vliegt
spurt hij tot in ‘t niet
sprint hij tot je ‘m niet meer ziet
Go Vliegeeeeeeeeeee! GO!
(begint te rennen)
Ik ren (ik ren ik ren ik ren)
Ik ren zo rap ik kan
Ik zuig de warme lucht naar binnen
en in en uit en in en uit
de warme lucht mijn longen uit
en in
mijn ogen tranen
en uit
mijn ogen prikken
en in en uit
mijn slapen bonken bonken bonk
sprinten en niet stoppen
lopen
kuilen rotsen brokken
draaien hier en lopen lopen
lopen rotsblok kuil
rennen rennen rennen rennen
prikkel golfplaat vuil
vliege vliege vliegevleugel
lopen tot je vliegt
rennen rennen vliegevleugel
rennen tot het Niet
spurten spurten Vliegevleugel
spurten tot tot tot...
en dan
doekedoekedoekedoekedoekedoekedoekedoeke
doefdoedoedoedoedoefdoefdoefdoefdoefoef
ze cirkelen boven mijn hoofd
rond en rond en boven mijn hoofd
aaaaahhhhrrrrrggggggg
doefdoefdoefdoefdoefdoefdoefdoefdoefdoefdoef
neeeeeeeeeeeee
angst is een angstig ding
verder rennen!
het slaat je neer
rennen rennen!
het holt je uit
rennen rennen
drukt je ingewanden samen
adem adem adem
adem in en uit!
je bent er bijna bijna bijna rennen rennen
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bijna rennen bijna bijnaaaaaaaa
JA!!!!!!!!
(Taher checkt zijn chronometer)
nééééééén! Néé!
klote helikopters! stomme stomme klote helikopters! met jullie stom lawaai en
stomme schroeven! stomme stomme wind! stomme stomme stomme
helikopterwind! vandaag was recorddag vandaag! vandaag zou Vliegevleugel
vliegen!
( valt uitgeput neer )
vandaag zou ik vliegen
dat heb ik mijn broer beloofd
ik ren voor hem
voor mijn grote broer
ik moet de snelste zijn
voor hem
“alleen als je de snelste bent, gerààk je er
geraak je hier uit, Taher
hiéruit
uit dit kamp
dit vluchtelingenkamp
dit kakkerlakkenkamp
en als je hier uit geraakt
uit dit kakkerlakkenkamp
dan word je piloot, Taher
en dan vlieg je met je vliegevleugel
vlieg je weg van hier”
stomme helikopters
stomme angst
stomme angstige helikopterangst
kijk die mieren
werken werken werken
takjes verleggen
en steentjes wegdragen
angst
stomme angst
bang ook voor de muur die ze bouwen
de mannen in fluo geel
miertjes met fluo pakjes aan
van op ons dak kan ik hem zien, de muur
elke dag een beetje dichter
kruipt onze richting uit
kruipt als een reuzenslang door het land
om het te verdelen in een hier en een ginder
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ginder is waar zij zijn
hier is kakkerlakkenkamp
ginder is verboden land
en alleen maar omdat zij daar zijn
zij die wij niet kennen
die wij niet willen kennen
niet mogen kennen
niet kennen kunnen met zo’n muur ertussen
niet kennen kunnen door de prikkeldraad
overal prikkeldraad
en soldaten in tanks
aan ’t wachten tot een van ons ontsnapt
of het aftrapt of hen afblaft
maar niet vandaag
vreemd
vreemd
te heet misschien
’t is heet
ik ga verder
ik durf
tot waar ik van mama niet mag
als ze er niet zijn zijn ze er niet
kunnen ze me niet tegenhouden
met hun geweer en geschiet
hun geweer en gesneer
gecontroleer gefouilleer
zwarte bottinnen
en metalen staalhelm op
ik loop ver verder
ik durf verder
en nog verder verder verst
sorry mama niet bang zijn
niet bang zijn ik ben niet bang
stop
terug
een gat
onderaan de omheining
onmogelijk
een gat
net groot genoeg voor een hond
een gat! Een groot gat!
in de traliemuur
hoe...?
negeren en terugkeren
negeren dat gat
dat gat dat gat dat gat dat gat
als ik nu
mijn hart bonkt in mijn keel
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met een steen
bonkt gelijk zot
dat gat groter zou maken
zot Taher zot
net groot genoeg voor mij
niet bang zijn mama niet bang
voor mij om er door te kruipen
niet doen Taher, niet!
kan ik dan...
dan ben ik...
dan...
een steen
snel
graaf, snel komaan
het zweet gutst van mijn hoofd
steen weg! gebruik je handen
graven graven graven
pak dié steen, dié steen, doe het met die steen, Taher
dieper bijna komaan komaan
komaan dieper Yes!
duiken nu ja kruip er door
vergeet dat bonken van je hart
adem happen in en uit
ADEM HAP en NU!
NU!
Het is me gelukt
Ik sta aan de overkant
In hét verboden terrein
‘DO NOT ENTER of we schieten gast’
‘We schieten naar uw kop’
niet denken nu, niet doen!
Rennen, Taher, rennen, REN!
ik ren ik ren ik ren ik ren
ik ren zo rap ik kan
Vliegevleugel spreidt zijn vleugels
Hahahahaaaa als in een film
niet stoppen nu
niet stoppen nee
de heuvel op
de groene heuvel op op op
Vliegevleugel vliegt vandaag
Vliegevleugel vlieeeeeeeeeeegt
VLIEGEN!!!!!
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2. EERSTE ONTMOETING
(een meisje, Alina, zit in een leuk jurkje alleen in de tuin. Ze krijst. Ziet er
griezelig uit)
ALINA:
ieieieieieieieieieieieieeeeeeee
(TAHER hoort het geschreeuw en rent erheen. Hij blijft perplex staan kijken:
Alina merkt hem niet op en blijft door schreeuwen. Plots merkt ze hem op.)
ALINA:
wat doe je hier?
jij mag hier niet!
niet jij! zo ineens!
van waar ...
ineens...
pas op ik gil!
ik gil!
ik ga gillen!
pas op jij!
ga weg!
ik tel!
tot drie!
één twee drie
twee twee en een half drie!
weg
vuil beest
weg
je stinkt
je kijkt zo vreemd
waarom zeg je niets
waarom zwijg je
kan je niet praten
tong ingeslikt
begrijp je me niet?
do you speak English?
english?
hey!
hallo!
Taher:
hallo
Alina:
het praat het spreekt
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’t vies beest spreekt
vort! weg nu! bent hier al veel te lang!
Taher:
je gilde zo
ik dacht...
Alina:
het dacht
kan denken
wat dacht het?
wat?
Taher:
dat je hulp nodig had
(Alina begint uitbundig te lachen, lacht hem overdreven luid uit)
Taher:
ik ga
Alina:
blijven!
als je het lef hebt in mijn tuin te komen
heb je ook het lef om te blijven
wat kom je stelen?
mijn pop?
hier, pak ze wil ze niet meer
of heb je liever die bal hier
pak aan! Bobby, apporte!
breng de bal naar ’t baasje
breng de bal terug!
braaf beestje braaf.
wil je niet spelen?
beestje wil niet spelen
stout beestje stout
Taher:
hou je stomme bal
ik ga
Alina:
jij blijft
Taher:
ah ja?
Alina:
jij blijft
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Taher:
waarom
Alina:
omdat ik het zeg, beest
Taher:
mijn naam is niet beest
Alina:
wat is je naam dan, beest
Taher:
ik heet Taher
Alina:
wat een stomme naam
Taher tahir tahar tahor tatatattaaaaaaaaa
lelijk
Alina:
jij weet niet eens wat Taher wil zeggen
Alina:
neen dat weet ik niet
wat wil Taher zeggen, Taher?
Taher:
Taher betekent rein
Alina:
rein
Taher:
rein, ja, zuiver proper schoon
Alina:
jij? schoon!
jij? proper!
je bent vies
en vuil
je stinkt
er zit zo veel zwart onder je nagels dat er een olijfgaard uit kan groeien
je haar is een vogelnest
‘t zit vast vol wormen en vogelstront
je kleren zijn gescheurd
je schoenen zijn kapot
rein zuiver proper schoon tsssssss
vies! vuil! lelijk! en smerig! Taher
bei-kes!
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Taher:
maar half niet zo smerig als jouw woorden
Alina:
wat smerig is moet gewassen
wat vuil is wordt weer schoon
tralalalalalaaa
(Alina pakt de tuinslang en wil Taher ermee nat spuiten. Er ontstaat een
gevecht)
Alina:
aaauw aaauw aaaai je doet me pijn
aaaauw, stop stoppen stop ermee
Taher:
jij bent gek!
compleet geschift!
Alina:
aaauw stop alsjeblief!
je doet me pijn! je doet me pijn!
aaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuw
Taher:
met water mors je niet!
nooit!
Alina:
het was maar een spel
Taher:
water verkwist je niet
stom kind!
Alina:
ik wilde alleen maar
je bent zo vuil
ik dacht
Taher:
je dacht?
Alina:
het is warm
we kunnen wat met water spelen
is leuk
Taher:
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met water speel je niet
veel te schaars
Alina:
schaars
Taher:
daarvoor hebben we er te weinig
Alina:
niet waar ik zet het kraantje open en het water vloeit
water is niet schaars
water is leuk
Taher:
water is schaars bij mij
Alina:
bij jou
Taher:
waar ik woon
Alina:
waar jij woont
Taher:
waar ik woon
Alina:
waar woon jij?
Taher:
daar
Alina:
waar
Taher:
in kakkerlakkenkamp
Alina:
waar?
Taher:
aan de andere kant
Alina:
de andere kant
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Taher:
de andere kant
Alina:
achter de prikkels?
Taher:
achter de draad
Alina:
o
Taher:
ja
Alina:
en daar is geen water?
Taher:
neen
of, niet veel
Alina:
waarom
Taher:
bijna al het water wordt hierheen geleid
Alina:
waarom?
Taher:
daarom
Alina:
niet waar
Taher:
wel
Alina:
dus is er geen voor jullie
Taher:
klopt
bijna geen
Alina:
dat zal dan wel zijn reden hebben
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Taher:
geen reden
geen
Alina:
toch
Taher:
soms schieten de soldaten voor de lol gaten in onze reservoirs
Alina:
de soldaten
in jullie reservoirs
Taher:
herhaal je alles wat ik zeg?
wij hebben geen kranen
water bewaren we in grote jerrycans
buiten, op straat
maar als de soldaten zich vervelen
als ze niets om handen hebben
schieten ze op ons water
schieten ze gaten in ‘t plastiek
en dan vloeit het op straat
dat vinden ze leuk
snap je?
Alina:
ja
neen
ik bedoel neen
Taher:
hier zijn de straten mooi
hier bloeien bloemen
in kakkerlakkenkamp groeit niets
Alina:
geen water
Taher:
klopt
Alina:
woon je daar al lang?
Taher:
mijn hele leven
Alina:
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in een kamp?
Taher:
het is niet echt een kamp
niet meer
tenten werden huizen
of betonnen blokken
steeds meer en meer
beton op beton
sardientjes in een blik
Alina:
o
Taher:
ooit kwamen er soldaten naar ons dorp
naar het huis van oma
mama was nog klein
ze moesten weg daar
plaats maken voor anderen
plaats maken voor jullie
ze dreigden met hun geweer
schoten mensen dood
oma en mama stopten ze in het kamp
bouwden een prikkelmuur er rond
en daar zijn ze gebleven
konden niet meer weg
mama leerde papa kennen
die woonde ook in ‘t kamp
en zo kwam wat is
Alina:
Ik mag daar niet naar toe
’t is verboden terrein
ten strengste verboden
veel te gevaarlijk
gevaarlijk voor ons
Taher:
gevaarlijk voor jullie?
gevaarlijk voor ons!
we worden beschoten
we worden gepest
Alina:
gepest
Taher:
ze geven ons huisarrest
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Alina:
ze?
Taher:
de soldaten
Alina:
huh?
Taher:
soms mogen we twee dagen het huis niet uit
Alina:
twee dagen!
Taher:
of langer
met acht...zeven in één kamer
opgesloten
dagenlang
Alina:
waarom?
Taher
daarom
Alina:
daarom is geen waarom
daarom
kan niet
Taher:
omdat
omdat ze kwaad zijn op ons
dat wij kwaad zijn op hén
omdat we vijanden zijn
Alina:
zijn wij vijanden?
Taher:
jij bent mijn vijand
Alina:
hahahahaha! schone vijand!
prutsvijand!
Taher:
vijand! vijand! vijand! (spuwt)
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Alina:
dat met dat water was maar om te spelen
Taher:
het is hier vreselijk
zo proper zo mooi
allemaal witte huizen met rode daken
en schone wegen waarin niets gebeurt
’t is hier saai
en stom
jullie zijn stom
allemaal
met jullie stomme helikopterwind
Alina:
ga dan weg
ga weg
ga naar je kakkerlakkenkamp
terug naar je stinkdorp uit beton
jij hoort hier niet, kakkerlak
hier zijn de mensen gelukkig
hier is het goed
hier is geen plaats voor een vies vuil jong
beesten horen in een kooi
met prikkeldraad er rond
(taher vertrekt)
Alina:
Taher! Taher!
ik ben Alina
mijn naam is Alina
alina betekent schoon
Taher?
Taher:
schoon kan heel lelijk zijn
heel lelijk!
(Alina begint weer te schreeuwen. Taher vertrekt nu echt)
Taher:
Alina
vreselijk kind
ik moet terug
naar mama
sardientjes in een blik
rennen rennen rennen
rennen rennen rennen rennen
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en HAP en HUP
en in het gat
door de omheining
onder de grens
Alina is niet schoon

De volgende dag
Derde scène
TWEEDE ONTMOETING
Taher:
ik sta er terug
aan het prikkeldraadgat
niemand heeft het dicht gedaan
dus heeft niemand iets gemerkt
de soldaten niet
ook mama niet
van mijn zwarte graafnagels gisteren
of van de grote scheur in mijn broek
te druk bezig met mama zijn
voor de kleintjes
ik ben al groot
maar nu wel bang en schrik want
zou het mij lukken een tweede keer
vandaag zijn ze er wel
in ’t groen van kop tot teen
geweer op hun schouder
sigaret in de mond
en als ze me zien dan schieten ze
want zo gaat dat
“schiet op alles wat beweegt!”
mama vermoordt me als ik word beschoten
mama gaat dood als ze dit weet
“Taher, nu ben jij de grootste
nu gebruik jij je verstand
je gooit niet nooit niet een steen naar een soldaat
nooit
ze schieten je dood
een kogel voor elke rake steen
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een kogel voor elke gemiste
soldaten zijn geen mensen, kind
het zijn ... het zijn machines
maar jij niet jongen, jij bent mijn zoon”
sorry mama
ik wil want ik moét ik kan ’t niet laten
Vliegevleugel wil vliegen
Vliege wil uit zijn kooi
en dit, dit is mijn plan:
als ze even niet kijken ren ik
ren ik ren ik ik ren zo rap ik kan
niet aarzelen en niet omkijken
ik ben een pijl uit een boog
een steen uit een katapult
een kogel uit een loop
GO Vliege Vliege GO!

TWEEDE ONTMOETING
(Alina terug in de tuin alleen, ze speelt met haar poppen)
Alina:
één is je rokje van water
twee is je lijfje van brood
drie is ik eet je wel later
vier is je handen zijn rood
één twee drie heden
zeg je gebedenwant jij bent dood!
(probeert haar pop te verscheuren, onthoofden; ze merkt Taher op die naar hij
staat te kijken)
Taher!
(Hij wil weglopen, maar blijft toch)
Alina:
meisjes zijn stom
ze spelen met poppen
dragen fleurige jurkjes
en moeten de hele tijd lief en vrolijk zijn
jongens zijn stoer
die kunnen ravotten
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zich vuil maken
vloeken en op de grond spuwen
hier, mijn pop
stomme pop
je mag ze hebben
ze is toch dood
Taher:
neen, hoeft niet
Alina:
je mag best wat dichter komen
ik ben niet bang van jou
mama wel
ze is bang van alles wat ...
wat anders is dan wij
daarom slaapt ze veel
dat bang zijn put haar uit
ik heb haar niet over jou verteld
ze zou alleen maar huilen
en schreeuwen van de schrik
en papa zou haar dan kalmeren
de pijn verzachten met een klap
‘n glaasje water en een pil
ze zou niet snappen dat ik gewoon...
dat poppen echt niet...
dat deze tuin...
dat ik hier ook eens weg wil
papa zegt dat ik een halve jongen ben
vol goesting om te schoppen
te stampen en te vechten
soms vechten we samen
mijn grote papa en ik
Taher:
waar is hij nu?
Alina:
gaan werken
ik ben alleen met mama
maar die ligt in haar bed
‘k ben alleen met de poppen
stomme poppen
meisjespoppen
zijn terroristen jouw vrienden?
Taher:
...
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Alina:
zijn terroristen jouw vrienden?
Taher:
ik ken geen terroristen
Alina:
het zijn jouw vrienden, hé?
uit kakkerlakkenkamp!
Taher:
bij ons wonen er geen terroristen!
Alina:
het zijn moordenaars!
mama zegt dat al wie niet is als wij...
dat de mannen achter de prikkeldraad ...
dat iedereen ons dood wil
dat ze die muur snel moeten bouwen
zodat wij weer veilig zijn
Taher:
jouw moeder is stom! en lui!
ze ligt de hele dag te slapen
Alina:
mijn mama...
Taher:
zwijg!
smoel toe! stom kind!
wat weet jij er van!
verwend nest!
jullie zijn getikt, weet je dat?
allemaal getikt!
waarom ben ik hier eigenlijk?(wil vertrekken)
Alina:
blijf!
Taher!
please!
Taher!
ik meende het niet
van die moordenaars
ik weet het niet
ik...
Taher:
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een maand of wat geleden
kwamen soldaten bij ons in huis
jullie soldaten
’t was midden in de nacht
iedereen huilen en schreeuwen
we wisten niet wat het was
ze smeten met potten en pannen
maakten van alles kapot
tafel bedden kasten
boeken gordijnen tv
toen zijn ze weer verdwenen
een orkaan midden in de nacht
papa wou er achter aan
maar mama hield hem tegen
er is toch niets aan te doen
je moet het leren negeren
Alina
is alles dan kapot nu
bij jullie binnen in huis
Taher
papa heeft wel wat hersteld
maar ’t is niet meer wat en hoe het was
zusjes zijn verschrikt
plassen terug in bed
mijn broertje huilt ook veel nu
heeft kwade dromen ’s nachts
Alina:
en jij?
Taher:
ik spurt
ik ren
ik wil de snelste zijn
de rapste van het kamp
Vliegevleugel vliegt
zet zijn verstand op nul
Alina:
Vliegevleugel?
Taher
mijn vrienden noemen me Vliegevleugel
Vliegevleugel of Vliege
ik ren elke dag langs de prikkeldraad
zo word ik groot en sterk
en als ik dan piloot ben
geef ik ze lik op stuk
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ik maak ze kapot de soldaten
één voor één kapot
en dan maak ik de omheining open
geen kakkerlakken meer
Alina:
jij zou schieten!
Taher
schieten op alles wat beweegt
Alina
schieten mag niet
nooit meer!
Nooit!
Taher
wij schieten niet bij ons
we hebben geen geweren
maar als je wat groter bent en durft
dan pak je een steen en je gooit
je gooit naar de soldaten
stenen zijn ook wapens
komen heel hard aan
maar niet zo hard als kogels
één kogel en ’t is met je gedaan
Alina:
ha ha ha
Taher:
wat?
Alina:
die soldaten schieten niet
die staan daar maar te staan
hun schoenen te verslijten
Taher:
(pakt een steen en smijt naar Alina, hij mist)
Alina:
aauw! zot!
Taher:
zeg dat nog één keer en ik sla je kapot!
Alina:
wat? zot?

21

Taher:
dat van die soldaten!
ik maak je kapot, kind!
Alina:
rustig! sorry!
Taher:
soldaten schieten!
ze schieten raak!
ze schieten om te doden
Alina:
dat doen ze niet, ze...
Taher:
(smijt weer een steen)
kop dicht, of ik sla hem tot moes!
Alina:
Taher, stop hier mee
Taher:
(pakt een steen en bedreigt Alina)
mijn broer gooit met een steen
net als zijn kameraden
Alina:
sorry sorry
Taher:
het enige wapen dat we hebben
wij, de kakkerlakken
ze gooien stenen, uit volle kracht
om de soldaten te raken
met hun geweer en helm en tank en schild
zij die de grens bewaken
Alina:
Taher ik
Taher:
mijn broer gooit en gooit en nog één
met kracht en vol van haat
zij schieten op de benen
ze schieten om te raken
broer bukt zich, pakt een steen
en ze schieten op de knieën
broer bukt zich voor die steen
één schot
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door merg en been
een schot dwars door zijn hoofd
nietske niets meer aan te doen
Alina:
het sp..
Taher:
we hebben hem begraven
wij allen rond zijn graf
papa hield een korte rede
mama huilde
de zon straalde
als vandaag
maar toch was alles anders
alles is veranderd toen
Alina:
ik...
Taher:
en echt niet als een bries
een storm rees door ons huis die dag
een vernielende orkaan
sindsdien zijn we veranderd
en nooit geen weg terug
mijn grote broer is dood
de kakkerlak is dood
zeg niet dat soldaten niet schieten
Alina
(in de war, roept) stenen, kogels
ik snap het niet
waarom?
Taher
omdat
Alina:
niet waar
niet zo maar
Taher:
omdat jullie ons haten
Alina:
omdat jullie onze vijanden zijn
ik had ook...(begint te huilen)
Taher:
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ik moet het niet horen
Alina:
jullie hebben ook...
Taher:
zwijgen kind, zwijg
Alina:
en nu ben ik helemaal...(stort in)
Taher:
zwijg
Alina:
ik wil gewoon maar spelen
en na de zomer weer naar school
en dan voor dokter leren
en niet meer denken en niet meer bang zijn
Taher?
Taher:
....
Alina:
Taher
Taher:
wat?
Alina:
wil jij niet met me spelen?
Taher:
Jij bent zot
Alina:
ik ben ook stoer en sterk
kan heel goed met een bal om
en huilen doe ik bijna nooit
Taher
dat gaat niet
Alina:
waarom niet?
Taher:
omdat dat niet gaat
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Alina:
maar ik kan je vriend zijn
Taher:
jij woont hier
ik woon daar
Alina
In kakkerlakkenkamp
Taher:
Inderdaad
Alina:
maar dan kom ik tot bij jou
Taher
was toch verboden terrein?
Alina
jij bent hier ook
dit is voor jou ook verboden terrein
Taher
maar ik kruip door het gat
en ik ren
ik ren
zo rap ik kan
ik ben Vliegeveugel
Alina
Vliegevleugel?
Taher
ja
Alina:
mag ik ook door dat gat
Taher
gaat niet
Alina:
waarom niet?
Taher:
veel te gevaarlijk
Alina
please?
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Taher
neen
trouwens, jij bent mijn vijand
Alina:
maar jij niet die van mij
Taher
toch wel Alina
toch wel
ik moet gaan
dag
Alina:
dag

Scène 4 ALINA BEREIDT ZICH VOOR
(Alina in de tuin, ze heeft haar jurk gescheurd en in de aarde gerold om er vuil
uit te zien)
Alina:
Alina Alina Alina
Alina betekent schoon
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maar als ik naar ginder ga
naar achter de prikkeldraad
mag Alina niet schoon meer zijn
dus heb ik mijn best gedaan
mijn jurk is gescheurd
ik heb in de aarde gerold
en nu zie ik er uit als Taher
papa is gaan werken
mama ligt in haar bed
geen kat die ’t merkt als ik weg ben
en ’t is toch maar voor even
oh, de fles met water
die moet zeker mee
een grote volle literfles
als ze geen water hebben ginder
geen kraantje of waterslang
dan heb ik mijn voorraad mee
hup Alina
ik ben bang
hup Alina verman je
je loopt tot aan de draad
en daar zoek je een gat
een gat in de prikkeldraad
(Alina vertrekt)
ik ren ik ren ik ren
ik ren zoals Taher ’t me zei
soldaten daar! patrouille!
dààrover zei hij niets
Alina, kop op flink zijn
want anders loopt ’t mis
misschien moet ik niet rennen
misschien valt dat wel op
ik ga sluipen achter struiken
als een beest in de woestijn
en als ik me dan heel klein maak
en vuiler vol met zand
dan kruip ik op mijn buik
naar de andere kant
ademen ademen ademen
ademen in en uit
en hup Alina GO!
je kunt het, je bent een echte jongen
geen kleinemeisjesschrik
soldaten zijn wel groot en sterk
maar jij bent slim en stoer
ik kruip en echt geen man die ’t merkt
en wohaaaaa oh mijn god ik schrik
een beest hier vlak hiér voor mijn neus
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Alina, zwijg en koest en stil
enkel kruipen en niet ademen
kruipen kruipen kruipen kruip
dorst en zand en in mijn mond
mijn mond zo droog als kurk
als ik nu een slokje neem
nee Alina stop
je doet als Vliegevleugel
gààn en verstand op nul
dit is de draad de draad van prikkels
maar waar is nu dat gat
Taher je moet me komen helpen
Taher verdomme ik ben bang
waar ben ik aan begonnen
Alina stomme geit
ik wil terug naar papa
ben papa’s kleine meid
huh, zou dit het zijn
die kleine dunnen spleet
daar geraak ik toch nooit tussen
huh, stil daar komt er een
oh neen hij loopt mijn richting uit
komt dichter veel te dicht
mijn kop staat op ontploffen
Alina kindje bid
bid dat hij zich nù omdraait
draai u om meneer,please please
please ik ben hier écht niet
‘k ben dood
hier nooit geweest
oh kijk hij draait zich om
stapt weg naar d’ andere kant
kruip door dat gat Alina nù
of anders is ’t te laat
adem in en uit
adem HAP en HUP erdoor
ai aauuw ai shit en kak
ik ben er Ha ik ben er
rechtop nu doe gewoon
gewoon doen nu Alina
tralalalalalaaaaaaaaa
scène 5 ALINA IN KAKKERLAKKENKAMP
Alina:
ik doe gewoon
ik ben gewoon
ben net ’t zelfde als zij
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mijn god, die kinderen hier
met nauwelijks kleertjes aan
plastieken zakken overal
en vuil en vies en stank
en kogelgaten in de muren
en huizen zonder dak
een oude man op een stuk karton
geen benen meer, hoe kan dat!
autobanden, brokken puin
een huis compleet vernield
geen bed geen kast geen stoel niets meer
er wonen mensen in!
een oma opa een heel gezin
hoe kunnen die hier leven
Alina hou je adem in
gewoon stappen blik naar beneden
daar meisjes van mijn leeftijd
spelen spelletjes die ‘k niet ken
zien er eigenlijk wel lief uit
maar ben toch blij dat ik hen niet ben
hier jerrycans met water
kapot geschoten inderdaad
en Taher die moet hier leven
in dit kamp van prikkeldraad
graffiti op de muren
tekens die ik niet begrijp
en affiches van mannen met geweren
en hier! een foto van een lijk!
toiletten in de straat
met mensen in een rij
kapotte plastiek stoelen
een koelkast op zijn zij
drie katten megamager
aan ’t vechten voor een brok
ik loop hier door die straten
en niemand merkt mij op
ze zien er ook niet anders uit
niet anders dan ikzelf
hun kleren wel gescheurd en vuil
hun taal wat hard en fel
een vrouw daar aan het huilen
haar man werd opgepakt
ze schreeuwt valt op haar knieën
de buren komen af
ineens veel volk hier, heel veel volk
‘k wil weg hier nu meteen
het is hier echt niet fijn
had gewoon thuis moeten zijn
kakkerlakkenkamp is niets voor mij
maar de mensen die hier leven
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zijn niet veel anders dan mij
ik loop de straat door, weg van hen
weg van hun verdriet
een groepje jongens met een bal
dat geen van hen mij ziet!
is dat Taher daar in die hoek?
zijn blik op ’t prikkeldraad?
mijn god, dat is Taher
Taher! ‘k ben er geraakt!
Taher! Taher! hij ziet me niet
de rest die staart me aan
oh had ik maar gezwegen
Alina komaan komaan
Alientje nu niet bang zijn
je kent die jongen toch
ze gaan je echt geen kwaad doen
wat jongens met een bal
wat zouden die nu kunnen doen
die doen geen vlieg toch kwaad
ze roepen en ze lachen
“Vliege daar is je lief
en zwaaien met het handje Vliege
Taher je liefje liefjelief
vliegevleugel konijnekeutel
vliege heeft een lief
ze heeft een heel schoon kleedje aan
ons vliege is verliefd!”
“vliegevleugel konijnekeutel
vliegevleugel konijn
vliegevleugel konijnekeutel
vliegevleugel konijn
vliegevleugel konijnekeutel...”
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SCENE 6
ALINE GEKIDNAPT
(Taher grijpt Alina bij haar arm en sleurt haar mee)
Taher:
ben jij gek geworden
stom kind
wat doe jij hier!
Alina
ik wilde ...
ik wou ...
en toen ...
ik weet niet
Taher
terug
Alina
durf ik niet
Taher:
terug! nu!
zottin!
Alina
ik durf niet!
Taher:
wil je dat er doden vallen
is het dat wat je wil
compleet geschift wat jij hier doet
zottin zottin zottin!
Alina:
sorry, ik wilde niet
sorry van je vrienden
Taher
dat zijn mijn vrienden niet
het zijn gewoon maar kinderen
jongens van de straat
Alina:
help jij me weer terug naar huis
ik durf niet
ik ben bang
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Taher:
onnozel wicht
wat dacht je dan
waar is je verstand
kom volg mij
maar niet heel erg dicht
wil niet gezien met jou
en hou je bakkes dicht
anders horen ze het nog
dat je niet van hier bent
maar van dààr van ginds
volg mij links en hier naar rechts
besef jij het gevaar
wat is er met je jurk gebeurd
waarom ben je zo vuil
Alina:
ik wilde op jou lijken
ik rolde door het zand
mijn jurk die scheurde bij het gat
en een soldaat...
Taher:
zwijg!
hier rechts weer
dan weer links
en halt
Alina:
Taher, ik wist niet dat dit zo
wist niet dat ’t hier zo was
ik heb wat water bij
voor jou
neem maar ik heb geen dorst
Taher:
ik hoef jouw water niet Alina
ik trek mijn plan wel zelf
jij bent mijn vijand weet je nog
die steeg in en vooruit
Aline:
Taher, ik kwam echt niet hierlangs
dit klopt niet
we zijn verkeerd
Taher:
bek dicht en volgen, meisje
Alina:

32

Taher, stop het, ik ben moe
Taher:
volgen zeg ik, ben je doof
ik ben je echt wel beu
met je kleinemeisjeskop
vol kinderkleuterklap
hier, naar binnen
komaan, schiet op
Aline:
hierbinnen?
een vervallen huis!
Taher!
waarom, waarom?
ik wil naar huis terug
echt waar
ben stom geweest
stommer dan stom
Taher:
naar binnen hier
zet je neer
en zwijgen
bakkes toe
en durf niet te huilen
Aline:
Ik huil niet
Taher, je doet me pijn
waarom?
ik heb toch niets misdaan!
Taher:
neen, jij misschien niet
kan allemaal goed zijn
maar ‘k ben ‘t leven beu hier
beu een konijnekeutel te zijn
Alina:
Taher het spijt me stom van mij
maar je sluit me toch niet op
ik wil helpen
het water weet je
eens zien
hoe jij hier woont
Taher:
op die stoel
jij blijft hier tot ik ’t zeg
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je bent gevangen nu
gekidnapt
en schreeuwen heeft geen zin
geen mens die jou hier vindt
handen hier en nu dit touw
je voeten dicht bijeen
ik barricadeer de deur
en salut Alina
salut!
Alina:
Taher ik ben niet kwaad op jou
jij deed niets verkeerd
het waren de terroristen
zij zijn de moordenaars
Taher:
Ah ja?
en waarom leef ik hier?
weet jij het? zeg het dan!
door jou en je soldaten!
je vader en je mama!
ik stel mijn eisen, luister
‘k ga ’t hier niét bij laten
Ik ben het beu dit leven hier
van armoe en miserie
ellende rondom iedereen
en vol gemiste kansen
waarom kan ik niet naar school?
omdat wapens ’t mij verhinderen
soldaten zeggen, “sorry kids,
maar jullie blijven binnen!”
binnen blijven dagenlang
geen voedsel drank of licht
voor hen is het een spelletje
“sorry, kabels doorgeknipt!”
Alina:
Taher
Taher:
zwijgen, ik hoor jou niet
Alina:
Taher ik ...
Taher:
zwijg, het is aan mij
Alina:
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Taher
Taher:
en jij meisje, jij zult boeten
je bent gegijzeld nu
en stop die krokodillentranen
geen recht
geen recht op tranen, meisje
geen recht op wat dan ook
je bent mijn vijandin, Aline
Ik eis het stoppen van de muur
die muur is crimineel
en na de zomer ga ‘k naar school
iets van mijn leven màken
stop het stelen van ons water
stop de pesterijen
de opsluiting moet stoppen ook
geen gas geen licht geen water
geen werk geen idealen ook
wat moet er van mij komen
mijn grote broer
mijn broer is dood
hoe kan ik denken aan later
Alina:
mijn zus is dood Taher
mijn meisjeszus
mijn poppenzus
vermoord
Taher:
stel je niet aan
Alina:
mijn zus is dood
ik wilde dat je ’t wist
dat je weet dat ik je vriend kan zijn
dat ik weet wat het is
ik wilde dat je ’t wist Taher
Taher:
wat is er dan gebeurd?
kom op! vertellen!
Ik geloof je niet!
Alina:
zus hield van meisjesdingen
balletklassen en zo
Taher
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balletklassen...
Alina
mama voerde haar dan met de auto
want ballet is in de stad
Taher:
jullie hebben een auto
Alina:
dit was onze auto
en dat die van de terroristen
ze hadden grote geweren
deden teken dat we trager moesten
maar mama werd kwaad zei neen
ze deden teken
“trager trager”
sjaals over hun hoofd
mama werd kwaad
mama was bang
“trager” zeiden ze “trager”
mama duwde op het gaspedaal
de auto schoot vooruit
en toen ze schoot,
mama en de auto vooruit schoot
toen schoten ze
takketakketak
“bukken”, riep mama, “bukken bukken”
maar voor zus was het te laat
ze had zich op de achterbank gedraaid
keek recht in die mannen hun ogen
Taher:
had ze niet moeten doen
Alina:
maar heeft ze gedaan!
mama is naar het ziekenhuis gereden
ze tierde en gilde gelijk zot
zusje was aan ’t bloeden en kreunen
kreunde en toen ging ze dood
en ik maak haar poppen dood
en gil dan zoals mama
weet anders niet wat spelen
mama ligt in bed en papa gaat werken
Taher:
Pfffff
Tss
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Alina:
‘k heb schrik, ‘k ben bang en ‘k wil naar huis
wat ga je doen?
wat nu?
ik kan hier echt niet blijven
mijn mama zal nu wakker zijn
en papa in alle staten
Taher, please, laat me gaan
ik dacht dat we vrienden waren
Taher:
sorry Alina
ik ben niet klaar
ik moet dit plan voltooien
jij blijft hier
jij wacht op mij
ik ga met de soldaten praten
ze moeten luisteren naar mijn eisen
want ik laat je niet gaan
Alina:
Vliegevleugel alsjeblief
Taher:
geen Vliegevleugel meer, aline
nooit Vliegevleugel nog
’t is Vliegevleugelbommenwerper
Vliegevleugelwerper nu
ik maai ze allemaal neer!
Alina:
Taher Taher Taher niet doen!
Taher nee niet alleen!
(Taher gaat weg)
Taher, je grote broer
Dat is toch niet mijn schuld?
en die soldaten ken ik niet
wil ik niet kennenkunnen
ze maken mij bang
Taher?
Taher?
mama?
ben je al wakker?
papa, ben je al thuis?
Alina zit hier
Jullie meisje zit hier
nooit geen jongen meer
stomme zus! Stomme dode zus! Ik haat je!
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Haat je haat je haat je!
(huilt)

Deel 6
TAHER SPREEKT MET DE SOLDATEN
Taher:
hey
ho hey
hallo
horen jullie mij
hey!
ik heb hier iemand
iemand van uw kant
een meisje nog, een kind
Alina heet ze, Alina ja
z’is stoer en sterk en schoon
maar door mij opgesloten
luister of ik maak haar dood
ik laat haar nooit meer vrij
hey mannen, hoor je wat ik zeg
luister, dit zijn mijn eisen
luisteren jullie naar wat ik zeg!
Geen muur meer
geen fluo gele mannen meer
geen muur rondom mijn dorp!
wij willen vrij zijn vanaf nu
geen sardienen in een blik
en ons water komt terug naar ons
geen nachtelijke bezoekjes meer
geen vernielen van ons huis
geen schieten op ons broers niet meer
geen schieten meer tout court
en ‘k wil naar school weer vanaf nu
‘k wil leren voor piloot
‘k wil vliegevleugel bommen gooien
ik maak jullie kapot
hoor je niet, hey groene mannen
hoor je dan niet wat ik zeg
ik heb mijn eisen luister goed
‘k maak haar en jullie kapot!
hey, jij daar, ja ‘k ben maar een kind
en zonder steen of stoot
maar met woorden scherp als staal
zijn scherper dan een schot
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woorden die vernielen
platwalsen als een tank
wat? schrik gekregen
wat? jullie trappen het af!
waarom luisteren jullie niet idioten
hoor je niet wat ik roep
ik wil dit niet meer
ik wil gewoon gaan leven
een huis en bloemen in een tuin
een broer om mee te spelen
een broer om grappen mee te maken
een mama zonder zorgen
een papa met een plan voor zich
geen honderdduizend zorgen
een mama die terug lachen kan
en broertjes zonder zorgen
zusjes die zich amuseren
en later een goed lief
waarom kunnen jullie dat niet geven
wat doen jullie dan hier
en stop, stop lachen met die kleine jongen
dat jong dat raast en tiert
stop lachen stop stop stop ermee
want ik ben Vliegevleugel
Vliegevleugelbommenwerper
ik maai jullie allemaal neer!
Vliegevleugelbommenwerper is hier!
Vliegevleugelbommenwerper!
luister naar mijn eisen!
luister vuile smeerlappen luister
luister
luister
godverdomme...
ze lopen weg, ze lachen me uit
ze gaan wat sigaretten paffen
lachen om een stomme grap
een kind en zijn geschreeuw
ja dat is wel grappig, de beste mop van ’t jaar
een kind in alle staten
Taher, dit is jouw plaats
Alina ze luisteren niet meer
Alina, sorry meisje, ik vind je wel lief
en dat van je zus
hoe kon ik dat nu weten
wat moet ik nu
’t was allemaal voor niets
Vliegevleugel waar is je bom?
Vliegevleugelbommenwerper
Bommenwerper zonder bom
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Vliegevleugel konijnekeutel
je bent gewoon stom
stom
stom stom
stomme konijnekeutelbom

Scène 7, Taher terug bij Alina
Taher:
ze luisterden niet
ze luisteren nooit niet
Alina?
Alina:
wie niet?
Taher:
de soldaten niet!
ze lachten mij uit!
liepen al lachend weg!
weg van een snotjong achter de draad!
Alina:
Taher?
Taher:
ja
Alina:
was je broer op één slag dood?
Taher:
waarom?
neen
ze voerden hem af
naar ’t ziekenhuis
waarom?
Alina:
mijn papa werkt in het ziekenhuis
het ziekenhuis hier vlakbij
Taher:
kan niet
de vijand werkt hier niet
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Alina:
Taher
Taher:
wat!
Alina:
mijn papa werkt voor iedereen
van hier en ook van ginder
van bij jou of van bij mij
iedereen is eender
een gewonde is gewond
een gewonde heeft, moet hulp
van hier of van bij mij
maakt niet uit
Taher:
ja, zal wel
Alina:
ja, zal wel
Taher:
bedoel je?
Alina:
ik bedoel niets
misschien heeft papa je broer proberen redden
misschien was hij bij hem
misschien
in zijn laatste momenten
was papa misschien bij hem
Taher:
denk je?
Alina:
weet ik niet
maar papa is papa
heeft mij geleerd
een dokter redt een mens
jong oud hier of ginder
een mens is toch een mens
wie weet heeft hij je broer gezien
nog net voordat voordat hij stierf
misschien deed papa nog alles wel
mijn papa is alles of niets
wie weet probeerde hij hem te redden
misschien ik weet het niet
een jongen zoals jij
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ik zou het doen
later dan later als ik...
want wij zijn zoals jij
ik ben toch zoals jij Taher
woon toch heel vlakbij
ik wou gewoon maar even zien
hoe jou het hier verging
en wat ik zag is niet zo mooi
maar, sorry, sorry echt
ik ook, ik ben mijn zus verloren
door vrienden van jouw soort
en ik mis mijn zusje ook
en al haar meisjesdingen
maar kunnen wij geen vrienden zijn
Taher, jij en ik
jij kruipt gewoon weer door de draad
en ik ik wacht op jou
Taher:
Alina, sorry, neen
dat gaat niet,begrijp dat toch
Alina:
en je broer dan, is hij dood voor niets?
en mijn zus? zij ook?
Taher:
mijn broer was geen vechter
mijn broer hield van ’t leven
beestjes, dieren, bloemen, kevers
bomen, de zon, de maan
hij vertelde me over de sterren
hij zat altijd in een boek
was slim en wijs
en dapper ook
en ik ik ben maar Vliege
die sprint en loopt en rent
rennen en verstand op nul
want als ik sprint en loop en ren
dan raak ik weg van hier
van kakkerlakkenkamp
dat zei mijn broer zei hij
Taher man, jij zult vliegen
met je Vliegevleugelvliegmachien
jij haalt ons hier ooit uit vriend
vliegevleugelvriend
dus
Alina:
dus
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Taher:
een kieken is geen mus
(ze glimlachen alle twee)
Alina:
maak je me nu los?
Taher:
blijf je niet nog even bij mij?
’t zal snel genoeg gedaan zijn
Alina:
hoe?
Taher:
binnen de minuut
doekedoekedoekedoekedoek
doefdoefdoefdoefdoef
Alina:
helikopters?
Taher:
stommige angstige helikopterangst!
om jou te komen halen!
Alina:
denk je?
Taher:
weet ik zeker
Alina:
zie ik je nog terug?
Taher:
denk ik niet
Alina:
we zijn vijanden
Taher:
wij zijn vijanden
Alina,
schone Alina
Alina:
dan zijn we vijanden
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Taher
reine Taher
(vanuit de verte: geluid van een helicopter)
Taher:
Dag Alina
Alina:
dag
maak je me nu los

EINDE
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