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(Mie en Teppe liggen beiden in bed. Teppe wordt wakker, kruipt
uit bed, neemt een pispot, een beetje afzijdig pist hij in de pot.
Pot word onder bed geplaatst. Teppe maakt Mie wakker.)
TEPPE: Mie, Mie wordt wakker, droom ik of staat daar volk?
MIE: (wordt wakker, draait zich eens om) Och Teppe slaap toch door.
(zet zich, curieus als ze is, recht.)
Tiens hij heeft gelijk, de oude zot
Wat een volk hier voor mijn kot.
Mensen ga toch door, hier is niks meer te beleven
Vroeger, ja toen kon hij geven
Er ging geen dag voorbij dat hij niet bij me kwam
We vrijden ons half lam.
Hij stond meer recht dan dat hij hing
Dat vermaledijde ding
Maar nu, ge hebt het zelf gezien – Enkel om te pissen
Kan hij dat ding niet missen.
(Mie legt zich terug – Teppe staat nog naast het bed)
TEPPE: Ze heeft helaas gelijk, ’t serpent
Want hoe je keert of went
Dit vroeger kwispelende spel
Hangt volledig in “berdel”
Het ligt ook wel wat aan Mie
Want vanboven is ze al wat plat
En ze heeft van die rare kreukels op haar gat.
Toch moet ze niet zagen
Vroeger had ze niet te klagen
Toen ze een kindje wilde en het niet ging.
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MIE: Teppe heeft gelijk, ik zal het verhaal vertellen.
TEPPE: (kruipt bij in bed) Och Mie begin daar toch niet aan.
MIE: Jawel, luister, zo is het gegaan.
We wilden een kind maar ’t lukte niet
Daar zat ik dan met mijn verdriet.
TEPPE: Dat was voor mij een grote vreugd
Drie, vier keer per dag! Wat deed dat deugd.
MIE: Ik vroeg iedereen om raad
Lag het aan mij of aan de daad?
TEPPE: Aan de daad was niks verkeerd
Die had ik van de stier geleerd.
MIE: Ik vroeg het aan de kruidenvrouw
Die gaf me wat ik wou
Ze gaf me kruidnagel en wat tijm
Basilicum, een scheut azijn
Wat hedera en gele plomp
Het bevruchte ei van een roerdomp.
Vogelkruid en een bovist
En voor dat ik het wist.
TEPPE: Had ze daar een kind gepist.
MIE: Och zot dat is niet waar.
TEPPE: Ze was wel “zo” gelijk men zegt
Van een jongen hoopte ik oprecht
Zij had eerder gedacht aan eentje
Van het andere geslacht.
Naar de volksmond werd geluisterd
Hoor wat er zoal werd gefluisterd.
Boert en poert het vrouwtje onverdroten
Is het kind er een met kloten
Heeft ze echter zin in zoetigheid
Is het een meisje dat daar “leit”
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MIE: Slaap je eerder links wordt het een hij
Draai je spontaan rechts wordt het een zij
Jeukt je muisje heel de tijd
Word je met een zij verblijd
Doet je navel pijn
Het zal een meisje zijn.
TEPPE: Het werd er eentje met een piet
En ik zo fier als een vergiet
En vanaf toen was ’t koekenbak
Ik deed mijn broek maar uit
Of er kwam alweer een spruit.
MIE: Hij mocht niet naar me wijzen
Of we vielen in de prijzen.
TEPPE: Veertien hebben we er gemaakt
MIE: Toen heeft zijn ding de plicht verzaakt.
TEPPE: Het is nooit meer goed gekomen, soms zo nog een half
’s ochtends als het dringend werd.
MIE: We hebben gedoktoord en veel ‘gebid’
Voor weer wat leven in zijn lid.
Het heeft ons voorwaar een koe gekost
En ’t is nog steeds niet opgelost.
TEPPE: We kochten afrodisiaca, een pomme d’amour
Dat is een tomaat, ’t heeft niet gebaat.
Ik at gelijk als keizer Nero alle dagen prei
Dat gaf alleen vanachter maar een helse brij.
Met mosterd, gember, tijm, saffraan
Zou alles wel weer beter gaan
Met beenmerg had je zo weer pret
In het Frans heet dat trouwens amourette.
Maar Charelke bleef hangen
En ons Mie die krulde van verlangen.
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