Int.living Patty/Grace
GRACE loopt geconcentreerd rond met een script in haar hand.
GRACE

(repeteert)

Je kijkt weer met die blik...die roofdierenblik. (pauze)

Ja, natuurlijk hou ik van je, maar ik heb heerlijk gekookt..zullen we niet eerst even...Oh, John, niet
doen, dat is m’n gevoelige plek dat weet je, ik...

GRACE zakt theatraal op de bank. PATTY komt binnen en gooit haar tas op de bank naast GRACE en
doet haar jas uit.
PATTY

Mijn god, wat een hondenweer, wordt het nou nooit es zomer.
GRACE

Wat doe je nou?! Daar zit John.
PATTY
John?

GRACE

Ja, ik ben een hele lastige scène aan het repeteren.

Ach lieverd, wil je mij een plezier doen en even meedoen?

Je hoeft alleen maar naar me te kijken en dan langzaam op me af te lopen en me dan hier vast te
pakken.
PATTY

Alsjeblieft..
GRACE

Nee, je moet meer opwinding in je blik leggen, dat zou helpen.
Een hebberige beetje geile blik, zeg maar en dan...
PATTY

Grace hou op! Ik heb koppijn, ik ben drijfnat en ik wil nog in bad voordat we wegmoeten.
GRACE

Wegmoeten?

PATTY

Ja, naar het feest van Ellen en Eugenie.
(ze loopt richting slaapkamer)

Ik heb een heel leuk jurkje gekocht..gewaagd wel, met van die spaghettibandjes...
GRACE

(roept)

Is dat feest vanavond? Het is toch volgende week zaterdag?
PATTY

Nee hoor vanavond. Jij hebt toch een kado gekocht?
GRACE

Ja, maar ik kan helemaal niet vanavond.
Patty komt halfnaakt de kamer weer in.
PATTY
Wat?

GRACE

Ik heb nachtopnames.
PATTY

Nee, dat kan niet hoor.
GRACE

Dat kan niet? Daar is niks aan te doen, dat weet je net zo goed als ik. Dat is het vak.
PATTY

Oh ik haat het als je zo doet.
GRACE

Wat bedoel je nou?
PATTY

Als je zo je handen ervan aftrekt, met je onschuldige blik: ik kan er niks aan doen ?!
GRACE

Dat is unfair, dat weet je. Ik dacht echt dat het volgende week was.

PATTY

Je vindt het heerlijk om slachtoffer te zijn van de situatie.
GRACE

Nou moet je ophouden hoor, ik kan dat nu niet hebben.

Ik heb zo hele lastige opnames en je verstoort m’n hele stemming. De hele dag ben ik bezig om een
bepaald gevoel in me te wekken en dan doe jij dit. Het is maar een feestje...
PATTY

Maar een feestje..ik had me er heel erg op verheugd!
(ze loopt weg)

Maar dat snap jij niet. Ik ga wel alleen, waar is het kado?
GRACE

Het ligt op het kastje in de slaapkamer.
PATTY

Wat is het?
GRACE

Een CF.
PATTY

Een wat?
GRACE

Een Clitoris Finder. Dat is iets nieuws. Ik zag het in de etalage. Het is een string, met aan de voorkant
een heel klein hartje wat je dan met klitteband precies op de plek van je clitoris kunt plakken.
Heel geinig, echt iets voor Eugenie.
PATTY

Nou zeg, vind je dat niet een beetje ordinair om te geven?
GRACE

Ik vond het wel heel praktisch. Weet je nog hoe lang je bij mij steeds hebt moeten zoeken?
ATTY

Ik ga geen, hoe heet dat ding, CV kado doen. Je houdt hem zelf maar en zoek er dan ook een
geschikte vriendin bij.

Ze trekt de badkamerdeur dicht en doet ‘m op slot.

