
Optie 2 

Monoloog - wel of niet 

 

Alice zit in de knoop met zichzelf. Welk alterego volgt ze? De brave El of de ruige Liz? 

Ga ik mee? Wil ik mee naar dat feestje? 

Wil ik de hele avond feesten, zuipen, blowen en los gaan. 

Ik weet het niet…nee, nee dat ik wil niet. Nee, dat wil jíȷ ́niet, maar…. 

Ja, ja dat wil ík. Who the fuck cares! 

Ik ben jong, ik ben vrij. Ik wil verdomme even leven. Ik wil alcohol en drugs.  

Zij laten m’n bloed door m’n aderen stromen, m’n geest werken, zij zijn mijn zuurstof.  

Ik wil de muziek door mijn lichaam voelen, me laten leiden door de middelen en melodie. 

Ik wil een trip naar wonderland. 

NEE!! Dat wil ik niet! Ik ga niet, ik wil naar huis. 

Ik wil naar huis, m’n pyjama aan en op bed zitten. 

Misschien de muziek aan, misschien gewoon slapen.  

Ik wil alleen zijn, gewoon even normaal, gewoon even rustig 

Hoe kan je nou zo leven! Dat is niet leven, dat is gewoon al dood zijn. 

Als jij zo door gaat en dan ben jij dat straks ook! 

Bullshit! Ik leef en niets of iemand houd mij tegen dat te doen. Maar jij, je houdt alleen maar jezelf 

tegen te leven! 

Hoor wie het zegt! Laat me gaan, alsjeblieft, laat me leven! 

Nee, blijf bij mij alsjeblieft, denk na. Denk na, denk na 

Denk na over de alcohol, kun je voelen hoe het door je keel stroomt. Voel je de wiet al naar je hoofd 

stijgen? Voel je de warmte van je dekens al, de rust van je vertrouwde kamer? 

HOU OP!! Hou op, ga weg!  

Kom Alice, ga naar wonderland. 

Kom Alice, blijf hier 

Twee is te veel, te veel stemmen, te veel emoties… Altijd maar denken, denken, denken, kiezen, 

kiezen, kiezen. Wie moet ik zijn in deze situatie wie moet ik zijn in die situatie. 

Wat is goed, wat is fout. Wat is veilig, wat is gevaarlijk 

Wat verwacht iedereen van me, wie verwacht iedereen dat ik ben. 

Het is gewoon te veel… Ik wil dat ze gewoon even weg gaan, even niks, even rust 

Niet denken, niet kiezen, nergens aan voldoen.  

Niets denken of voelen…. 

Ik ga mee 


