DEEL 1 ‘Het is uit’
Het is uit.
Het spijt me.
Het spijt me echt.
Jij kent me helemaal niet.
Denk je dat!
Hoe goed ken jij mij dan wel, denk je?
Ik ken je niet goed genoeg.
Eigenlijk kennen we elkaar niet, denk ik.
Misschien moeten we het helemaal niet uitmaken.
Misschien moeten we het nog even aanlaten… tot we elkaar wat beter leren kennen.
We kunnen het nog altijd uitmaken.
Oke, dat is dan afgesproken, het is weer aan.
Het speet me wel echt hoor toen het net uit was.
Geloof je me niet?
Verdomme zeg het is toch altijd hetzelfde met jou!
Hoe lang zijn we nu al weer samen?
1 Minuut.
En je kent me nog steeds niet. Dat is toch niet te geloven!
Je doet nog geen eens de moeite om me te leren kennen!
Ik maak het uit! Nu! Meteen!
Nee, het spijt me niet. Sorry!
Nee.
DEEL 2 ‘Het is uit’
Dus het is uit?
Maar je zei sorry.
Ja ehh… Ik bedoel ….eh als ik sorry zeg, dan bedoel ik daarmee dat jij… ik bedoel dat wij, dat dat echt
belangrijk is. Ja. Was…geweest is. Ik bedoel voor mij, snap je?
Wat ik wil zeggen is…
Dat jij niet zomaar iemand bent. Jij betekent echt wel iets voor mij! Ik zou niet willen dat je zou
denken dat jij zomaar…
Dat jij zomaar…
Nee, dat heb ik niet gezegd!
Ik vind jou geweldig tof enzo, maar…
Nee! Helemaal niet! Hoe kom je erbij?!
Heeft Robin jou iets verteld?
Robin betekent niets voor mij, dat is gewoon een hele goede vriend(in)
Ja zeg, als je dat niet kan verdragen, dan heb jij echt een probleem, weet je!
Jij bent echt ziekelijk jaloers, weet je dat. Als je dat niet kunt verdragen dat ik af en toe met Robin
iets ga drinken dan heb je wel echt een probleem.
Dat heeft er absoluut niks mee te maken.
He he wacht…we kunnen toch vrienden blijven? Want jij bent echt….belangrijk!
Ik zei toch ‘sorry’…stommerd.

