would you still love me if i were a worm
pfuuuuuuuufh
tst
Een vrouw loopt een witte ruimte binnen. Links in de ruimte staat een koffiezetapparaat,
verder is het er leeg. De vrouw kijkt naar haar telefoon (rechterhand) en ze heeft een kopje
vast (linkerhand). Ze gaat in het midden van de ruimte op de vloer zitten en legt de telefoon
neer.
pfuuuuuuuufh
De vrouw klopt een ritme op de vloer, een hol gebonk klinkt door de ruimte.
pfuuuuuuuufh
tst
pfuuuuuuuufh
tst
De vrouw neemt een slokje van haar koffie.
De vrouw *gezongen, moeilijk verstaanbaar*:
koffie voor ons brein
koffie voor de ochtend
koffie voor de handen
koffie voor ons samen
koffie – vervolg onverstaanbaar
De vrouw staat op. Ze loopt door de ruimte en giet in elke hoek wat koffie uit haar mok tot de
mok leeg is. Ze loopt weer naar het midden van de kamer.
De vrouw:
koffie voor ons samen,
koffie voor de ochtend,
koffie voor de handen,
koffie voor de vingers,
koffie voor de tenen
pfuuuuuuuufh
tst

pfuuuuuuuufh
tst
In de hoek rechts van de vrouw groeit een schimmel uit de koffievlek. Lang en wit. De vrouw
kijkt er niet naar op terwijl ze doorzingt.
De vrouw:
koffie – hmhmhm
koffie hmm ons allemaal
koffie voor ons samen
tst
De vrouw kijkt in haar lege kopje, alsof ze een slok wil nemen, en zet hem weer neer. Vanuit
de andere hoeken van de kamer begint langzaam schimmel omhoog te komen. De
schimmels doen aan als naaktslakken.
pfuuuuuuuufh
tst
De vrouw steekt haar vingers in het lege koffiekopje, roert. Wanneer ze haar vingertoppen er
weer uittrekt zitten aan haar vingers lichtroze schimmels vast. Ze stopt haar vingers in haar
mond, probeert de schimmel ervan af te sabbelen. Wanneer dat niet lukt veegt ze haar
handen af aan de vloer.
De vrouw:
koffie voor ons samen
koffie voor de darmen
koffie voor de huid
koffie voor – *mompelt onverstaanbaar verder*
pfuuuuuuuufh
tst
De schimmels nestelen zich tussen de spleten in de vloer en tussen de tenen van de vrouw.
Zonder naar de schimmels te kijken staat de vrouw op. Ze schuifelt richting het
koffiezetapparaat. Achter haar blijft een bruin met roze schimmelspoor achter. Ze vult haar
kopje met nieuwe koffie en neemt bij het apparaat een slok.
De vrouw *fluisterend*:
koffie voor ons samen
koffie – *neuriet verder*

De vrouw giet langzaam de koffie over haar tenen heen. Ze kijkt hoe de schimmels omhoog
schieten over haar scheenbenen en hoe ze zich nestelen in haar knieholtes. Ze knikt en
schuifelt weer terug naar het midden van de ruimte.
De vrouw: *neuriet het koffieliedje*
Neuriënd gaat de vrouw weer zitten. Ze doet haar mond open om weer zachtjes verder te
zingen:
De vrouw:
koffie voor–
Uit de mond van de vrouw vallen schimmels naar buiten. De vrouw vangt ze op en legt ze
voorzichtig naast haar neer. Wanneer ze haar mond open doet om weer te zingen zie je,
waar haar tong hoort te zitten, schimmels groeien.
pfuuuuuuuufh
tst
pfuuuuuuuufh
tst
Uit de ruggengraat van de vrouw groeit een lichtroze schimmel. De vrouw reikt naar achter
en streelt de schimmel terwijl ze zachtjes op en neer beweegt.
De vrouw:
*neuriet het koffieliedje*

