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MIND YOUR STEP 2 speelt zich af in de taxfreezone van Schiphol

STANLEY:

Amerikaanse beroepsmilitair, midden dertig

MIRANDA:

Nederlandse barvrouw, begin vijftig
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MIND YOUR STEP 2
MAN EN VROUW:
Waar we zijn
Schiphol Airport
We zijn op Schiphol Airport in de Taxfree zone
Achter ons een bar
Boven de bar
In rode neonletters
Een naam
Casinobar
Aan die bar
Een man
Stanley
Een Amerikaan
Een Amerikaanse soldaat om precies te zijn
Vierendertig jaar
Jong genoeg om nog een leven voor zich te hebben
Oud genoeg voor een verleden dat schuurt
En knaagt
En vreet
Van binnenuit naar buiten
Hij is op weg van Bagdad naar Memphis
Van hel naar huis
Links en rechts van ons
Winkels
Tax free
Drank, parfums, koffers, camera’s, zonnebrillen
Van het merk Dolce&Gabanna, RayBan, Gucci, Christian Dior, Oakley, Versace, Armani, Prada
Een walhalla voor de kooplustigen
Recht voor ons
Een lopende band waarop reizigers versneld en geluidloos voorbij bewegen
Aan hun hand koffers op wieltjes
We horen – bijna onophoudelijk - een stem die waarschuwt voor de afstap
Mind your step
Mind your step
Mind your step
Links voor ons een rij banken
Met wachtende manen en vrouwen, soms kinderen
Rechts voor ons

1

Een paar tafeltjes van de casinobar
De verplichte rookzone
Aan één van de tafeltjes
Een vrouw
Miranda
Bijna vijftig jaar
Ze kijkt naar wat voorbij komt
En rookt
Ze rookt de gaten in haar longen die ze opvult met teer
Met woede en verdriet
Teleurstelling ook en moedeloosheid
En angst natuurlijk
Kortom: met emoties
In haar hand verscholen
Een dubbelgevouwen enveloppe
Daarin twee velletjes met het logo van het Slotervaartziekenhuis
De enveloppe is niet geopend
Maar de inhoud woekert in haar lijf
En wint terrein op plekken waar hij niets te zoeken heeft
Ze zegt niks
Tenminste niet van buiten
Van binnen razen de woorden langs haar schedel
De vrouw gaat zitten op de plek waar Miranda zit. Ze heeft een gele “See Buy Fly” tas bij zich waar ze
een zojuist gekochte slof sigaretten uithaalt. Ze haalt er een pakje uit en steekt een sigaret op en kijkt.

MAN:
Achter haar roept Stanley
I want another drink
I want another drink
Mam!
Hij wil wat drinken
Maar er is niemand die hem hoort
Behalve zij

MIRANDA:
Kan iemand die man een drankje inschenken?
Ja
Ik heb pauze ja
Ik heb heel even pauze
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MAN
Zij kijkt
Naar de mensen
Naar het onderweg zijn
Of naar het wachten
Iemand zet een koffer neer en zet zich op een bank
Iemand die zij niet kent
Een man - of een vrouw - pakt een krant of een tijdschrift
Zij kijkt naar het langzame lezen van de woorden
Stanley roept
Opnieuw
I want another drink!
Please mam!

MIRANDA:
One of my colleagues will help you
Ik heb pauze ja
Gewoon even pauze ja

MAN:
In haar blikveld strekt iemand zijn nek
Krabt zijn schouders
Staat op en rekt zijn benen
Draait zijn heupen
Zij kijkt naar het spannen en ontspannen van de spieren
Bijt op haar nagels
Dan sluit ze haar ogen
Vergeten beelden dringen zich aan haar op
Vergeten dromen
Het idee dat haar leven nog kan beginnen -nog steeds kan beginnen- is voorgoed weggeblazen
Stanley roept
Nu harder dan daarvoor
Ze schudt haar hoofd
Dooft haar sigaret
En daarmee de beelden

Man gaat aan de bar zitten en wordt Stanley

STANLEY:
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I want a beer
Please!
Can someone give me another beer
Mam!

Miranda staat op en gaat naar de bar. Schenkt een bier in voor Stanley en zet het voor hem neer

MIRANDA:
Here you are sir
Another beer
Dit is de laatste die je van me krijgt

STANLEY:
Thank you mam

MIRANDA:
De laatste
The last one sir

STANLEY:
Thank you mam
Thank you

MIRANDA:
Anything else sir?

STANLEY:
No
…..
Oh yessss
A woman
Ik wil een vrouw

MIRANDA:
Die verkopen we hier niet

STANLEY:
Ahhh

MIRANDA:

4

I am sorry

STANLEY:
Ik wil een vrouw
Echt
Ik wil een vrouw
Met een vrouw is het allemaal …
Beter
Veel beter

MIRANDA:
Dat denk je maar

STANLEY
Wil jij mijn vrouw zijn?

MIRANDA:
Ik?

STANLEY:
Ja jij

MIRANDA:
Ik ben getrouwd

STANLEY:
Ahh no

MIRANDA:
Really
(ze laat haar ring zien)
Zie

STANLEY:
Ahh no
Ik wil een vrouw
Een vrouw zoals jij

MIRANDA:
Je kent me niet eens
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STANLEY:
Ik kan je leren kennen
Hier
Nu

MIRANDA:
Je hebt te veel gedronken

STANLEY:
Don’t say that
Don’t patronize me
Don’t you say that
Als je dat zegt lijk je op mijn ex
En als je op mijn ex lijkt
Dan…
Nou ja
Dan…
Dat is niet goed
Voor jou niet
En voor mij niet

MIRANDA:
Ik zeg niks meneer
Ik zeg helemaal niks

STANLEY
I want another beer!

MIRANDA
I’m sorry sir
De laatste
Ik heb duidelijk gezegd: de laatste

STANLEY
I just want another beer
Please?
Mam?
Please
I’m sorry
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I didn’t mean to
Ik wil graag aardig zijn
Heel aardig
Echt
Dat kan ik ook
Dat kan ik heel goed
Ik ben een aardig mens
And I love you

MIRANDA:
Je weet niet wat je zegt

Ze geeft hem een biertje

STANLEY:
Thank you mam
Thank you
You’re are a good woman
Een goede vrouw
Jij zou een goede vrouw zijn voor mij

MIRANDA:
Ik ben getrouwd zei ik toch

STANLEY:
Kun jij geen vrouw voor me vinden

MIRANDA:
Hoezo?

STANLEY:
Gewoon
Een vrouw
Iemand zoals jij

MIRANDA
Ik ben veel te oud voor jou

STANLEY
Neeee
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Jij bent goed
Jij bent precies goed
Ik wil een vrouw zoals jij

MIRANDA
Ik ben Nederlands

STANLEY:
Jaaa, precies
Een Nederlandse vrouw
Nederlandse vrouwen zijn….
Sweet

MIRANDA:
(lacht) Dat denk je maar

STANLEY:
Amerikaanse vrouwen niet
Amerikaanse vrouwen zijn…
Bitches
Selfish bitches
Wat ga je doen?

MIRANDA:
Ik heb pauze ja

STANLEY
Ahhh nee
Niet gaan
Please

MIRANDA
Ik heb pauze

STANLEY:
Drink dan iets
Met mij
Hier
Hier
Ga hier zitten en drink iets met mij
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MIRANDA:
Ik mag niet drinken tijdens werktijd

STANLEY:
Drink een koffie
Eén koffie maar

MIRANDA
Nee
Ik moet nog een paar dingen doen

STANLEY
Ahhh no
Please

Miranda loopt naar een van de tafeltjes van de bar, ditmaal verder van Stanley verwijderd. Ze pakt
mobiele telefoon en belt. Ondertussen praat Stanley (tegen haar, tegen zichzelf, tegen maakt niet uit
wie)

STANLEY:
My wife was a selfish bitch
A selfish bitch
Ging ervandoor met de buurman
Met de buurman ja
A fucking car seller
A fucking stupid car seller
Zo’n man die zijn geld verdient met de hele dag lullen over.. over airbags
En en…dubbele injectiemotoren en over de elektrische stoelverwarming en en en …de airco
Terwijl ik elke dag oog in oog sta met zo’n asshole die me het liefst in duizend stukjes opblaast
Enkele reis naar huis, if you know what I mean
Schijtbak
Ik ben militair
Beroepsmilitair
She knew
She knew that right fom the start
Ik ben beroepsmilitair ja
En dan ben je
Zo af en toe
Van huis ja
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MIRANDA:
Neem nou op lul!

STANLEY:
I respect women
Echt
Ik heb een groot respect voor vrouwen
Maar mijn vrouw
Ahhh
Drie maanden
Drie maanden van huis
Dat was er al te veel
Vrouwen zijn onbetrouwbaar
Neeee, nee, dat meen ik niet
Nee, vrouwen zijn mooi
I love women

MIRANDA:
Neem nou op lulhannes
Nu opnemen
Voor een keertje opnemen als ik bel

STANLEY:
But I didn’t hit her
I didn’t hit my wife
No
Ik heb haar niet geslagen
Terwijl ik daar toch alle reden toe had
I am a good man
A good man
Echt
Hé
Luister nou
Ik hou van jou
Waar ben je nou
Ik hou van jou
Dan kun je toch niet zomaar weglopen
I want to marry you!
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Stanley kijkt om zich heen en ziet tafeltje waaraan Miranda zit. Hij loopt naar toe en gaat vlakbij haar
zitten. Zij heeft telefoon in haar hand.

STANLEY:
I love you
I want to marry you

MIRANDA:
Ach hou toch op man, je weet niet wat je zegt

STANLEY:
Really

MIRANDA:
Really ja
Ja ja ja

STANLEY:
(wijst naar gele see buy fly tas)
Did you buy anything?
A present?
Een cadeau?
Die tas bedoel ik
Heb je iets gekocht in die tas

MIRANDA
Nee
Niks gekocht
Nou ja sigaretten
Verder niks

STANLEY:
Jij rookt veel

MIRANDA:
Ja

STANLEY:
Roken is slecht
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MIRANDA
Dat weet ik ja

STANLEY:
Zegt je man dat niet?

MIRANDA:
Mijn man rookt ook

STANLEY:
Slecht
Heel slecht

MIRANDA:
Hou je bek man

STANLEY:
Ho ho, wat is dat?
Wordt mijn vrouwtje kwaad?

MIRANDA:
IK BEN JOUW VROUWTJE NIET

Ze staat op

STANLEY:
Waar ga je heen?

MIRANDA:
Mijn pauze is afgelopen ja
Ik moet weer aan het werk

STANLEY:
Heb je gebeld?

MIRANDA:
Wat?

STANLEY:
Heb je gebeld?
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De telefoon
Je zat toch met de telefoon?

MIRANDA:
Man, bemoei je met je eigen zaken

STANLEY:
Hij nam niet op hè?
Ze nemen nooit op
Geloof me
Als je ze nodig hebt
Als je ze echt nodig hebt dan nemen ze niet op
Ze zien je nummer en ze denken:
Ik neem niet op
Ik laat hem gaan
Ik heb geen zin
Mijn vrouw neemt niet op
Neemt nooit op als ik bel
Waar ik ook vandaan bel
Bagdad of Memphis
Mevrouw geeft niet thuis

De vrouw wil iets zeggen, zwijgt, gaat weer zitten.

MIRANDA:
Waarom denk jij dat ik naar jou wil luisteren?

STANLEY:
Omdat ik praat
Als je wilt dat iemand luistert dan moet je praten
Zo gaat dat

Tot zover….
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