
KANSLOOS
Voorafgaande aan deze scene is de ‘crew’ - want zo heet dat bij graffiti-spuiters - bij 
winkeliers langsgegaan met de vraag of zij hen willen helpen. Omdat de jongeren een 
reputatie hebben is het antwoord van ieder die ze spreken (het liedje) ‘ja daag, ga je 
lekker?!’. De crew krijgt niet eens de kans om uit te leggen dat het niet voor henzelf 
maar voor het daklozencentrum is.

10e scene 

Co
Jongens, dit kan niet. Ik geef het op. 

Sacha
Is er dan niemand die ons wil helpen.

Samira
Kun je nagaan hoe ze die zwervers behandelen...

Amir
Nou het zou me niks verbazen als ze die beter behandelen, we lijken wel lepralijders...

Tygo
Wow, je doet één keer iets verkeerd. 

Amir
Verkeerd? Ik vind nog steeds dat we die gast een plezier hebben gedaan met die 
graffiti op zijn winkelgevel. Viel ie in ieder geval op. Dat moet ie toch willen in deze 
tijden, de concurrentie voor blijven. Maar nee, zijn we vandalisten...

Samira
Vandalen.

Amir
Ja dikke vandalen!

Tattoo Bob
[komt op, een louche uitziende, ondergetatoeerde man, met een baard, een 
zonnebril, hoedje op.] Hallo dan.

Henk Patat
[komt ook op, een net zo louche uitziende man, maar deze heeft zulk vet haar dat het 
aan z’n hoofd vastgeplakt zit] Nou, zo te horen komen wij als geroepeuh...

Amir
Euh.

Samira
[afhoudend] Nou

Tygo
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Wow

Sacha
Hoezo?

Tattoo Bob
Nou het kwam ons ter oren dat hullie wel wa hulp kenne gebruikeuh... En Henk Patat 
hier en ik wouwen da wel voor hullie doen.

Henk Patat
Ja, Tattoo Bob kwam naar me toe en en ik dacht nou dat varkentje wil ik wel even 
wassen. 

Sacha
[terzijde] Nou ik weet nog wel een varkentje dat zich mag wassen...

Co
[terzijde] Stil man, straks stopt ie je nog in z’n frituurpan. Waarom denk je anders dat 
hij Henk Patat heet?

Samira
Misschien omdat ie een snackbar heeft.

Co
Ja, nou, ik zou daar toch geen frinkandel durven bestellen, weet jij veel wat of wie er 
allemaal inzit

Samira
Jongens, zo bijven we bezig. 

Tattoo Bob
Hee piepels, kennen we nou wa doen of nie? 

Amir
Met alle respect hoor, maar wat wou u dan doen? Een kerstboom op ze tatoeren? 

Tattoo Bob
Hee, Henk, hoor je wat dat gassie hier zegt? Hoorde je da?

Henk Patat
Hoezo? Wa zei ie dan? 

Tattoo Bob
Nou het kwam mij ter ore alsof hij toch misschien leek te denkeuh dat ik gevaarlijk 
zou zijn te wezeuh.

Henk Patat
Maar lopen jullie dan geen hulp te kennen gebruikeuh?

Samira
Hoe weten jullie dat?

Tattoo Bob
Nou, d’r kwam een meisje ons als het ware hellupeuh met als het ware iets op te 
ruimen en toen we haar bedankten zei ze dat we drie mensen moesten wezen te 
helpen. 
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Samira
[verbaasd] Echt waar? [tegen de crew] Zie je nou wel!

Henk Patat
En toen ik een bal gehak ging halen hoorde ik de slager tegen jullie tekeer lopen te 
gaan.

Samira
Nou, eerlijk gezegd kunnen we wel hulp gebruiken. 

Sacha
[terzijde] Euh...

Co
[terzijde] Sam, kunnen we even met je praten?

Samira
Hoezo, wat wou je dan zeggen? Dat we Linke Lou’tje en Scarry Harry hier niet kunnen 
vertrouwen? En waar baseren we dat dan op? Op hoe ze eruit zien? Wat weten we nou 
van ze? Niks toch. En meteen moeten we ze niet? Lekker bezig. 

Amir
Dat doen ze met ons toch ook?

Samira
O, ja, en dan moeten wij dat ook doen? Ik heb er genoeg van. Wij hebben hulp nodig. 
Zij willen helpen. Dus. Jullie dachten ook dat dat meisje niks zou doen, en dat heeft 
ze wel gedaan, zij heeft het doorgegeven, en dan zouden wij meteen de stekker eruit 
trekken. Ik ben er zo klaar mee. Dat kansloze gedoe. 

Amir 
Hee, who died and made you the boss?

Samira
Ik heb het over mezelf. Vind ‘t vreselijk dat mensen zo tegen ons aankijken. Precies 
zoals wij tegen deze gasten aankijken. Ze bieden hulp aan en ik denk ‘ja daag ga je 
lekker?’ Dus. Meneer Bob en meneer Patat, waarmee dachten u ons te willen helpen?

Tattoo Bob
Nou, Henk hier is nogal thuis in het horecakleinbedrijf en hij kan jullie tafelkleden, 
servetten, borden, bestek en zelfs een kerstboom leveren.

Amir
Heeft ie ballen?

Henk Patat
Wie? Ik of die kerstboom?

Amir
O, nee, die kerstboom, bedoel ik...

Henk Patat
Als jij dat wil, hang ik er zelfs met mun eigen persoon lichies in....
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