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1.
Prelude
Dit is de aarde
Zover als je kunt zien
IJsssss
Geen bomen die bloeien
Geen vogels die vliegen
Zover als je kunt zien
IJssss
Geen mensen die lachen
Geen paarden die draven
Eén grote Vriezende Vlakte
En wij
Wij Wij
Die op de redding wachten

2.
Het Lied van Vidar
Vidar:
Hoe lang
Heb ik geslapen
Hoeveel zwarte nachten lang
Nu sta ik hier
Wie weet waar hier is
Nu sta ik hier
Wie weet hier wat
Wie weet waarheen
Wie weet waarom
Ik weet dat grote, grote golven
Spoelden tot alles weg was
Ik weet dat grote, grote bergen
Spuugden tot alles vuur was
Ik weet dat mensen schreeuwden
Ik weet dat Goden vielen
Ik weet dat reuzen stikten
Ik weet dat dwergen vochten
Ik weet dat wolven kwamen
En aten en scheurden en kauwden
Ik weet dat slangen wurgden
En trokken en beten en rukten
Dat weet ik
En toen kwam het ijs
Vele nachten
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Heb ik geslapen
Vele zwarte nachten lang
Nu sta ik hier
Alleen maar ijs
Waarom

3.
De Vriezende Vlakte
De Stem van de Kou:
Ssst…
Ssssst…
Kraak niet met die voeten
Glijd en glibber
Maar maak geen geluid
Vidar:
Wie praat daar
Welke stem hoor ik
De Stem van de Kou:
De Kou
Vidar:
De Kou
De Stem van de Kou:
Het is de Kou
Vidar:
De Kou die spreekt?
De Stem van de Kou:
En mij het spreken ontneemt
Vidar:
Wat
Waar ben je
Laat je toch zien
De Stem van de Kou:
Dat kan ik niet
Vidar:
Laat je zien!
De Stem van de Kou:
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Sssst…
Sssssst….
Laat de aarde niet beven
Niet beven mijn zoon
Als de wereld je lief is
Luister dan
Vidar:
Ga weg
Alsjeblieft
Je maakt me bang
De Stem van de Kou:
Laat de aarde niet beven
Niet beven mijn zoon
Als de wereld je lief is
Luister dan
Vidar:
Wie ben jij
Dat jij me jouw zoon noemt
De Stem van de Kou:
Noem mij
De Stem van de Kou
Maar vraag verder niets
Weet alleen dat ik met je meereis
Zolang de kou op aarde is
Vidar:
Wat bedoel je
De Stem van de Kou:
Luister
Vidar:
Ik luister
De Stem van de Kou:
…
Vidar:
Ik luister
De Stem van de Kou:
Wie ben jij
Vidar:
Wie ben ik
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De Stem van de Kou:
Weet je wie je bent
Vidar:
Nee
Ik weet niet wie
Wie ik ben
Waarvandaan
Waarheen
Ik weet het niet
Ik kan het mij niet herinneren
De Stem van de Kou:
Als je niet weet wie je bent
Ben je niets
Vidar:
Dan ben ik niets…
De Stem van de Kou:
Als de wereld je lief is
Luister dan
…
Luister je?
Vidar:
Wat zeg je
De Stem van de Kou:
Luister je
Vidar:
Ik luister
De Stem van de Kou:
Zoek het verleden
Het heden
De toekomst
Want zij zullen je helpen
Te weten wie je bent
Helpen
Te doen wat je moet doen
Helpen
Te worden wie je kunt zijn
Zoek ze
Maar wees op je hoede
Kijk goed om je heen
En zwijg
Vraag niet teveel
Hoor je me
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Vraag niet teveel
Hoor met je oren kijk met je ogen
Dan word je wijs
Vidar:
Ik ben al wijs!
Ik hoef niets meer te leren
Ik ben wijzer dan alle kinderen
Omdat ik gezien heb
Wat ik gezien heb
Omdat ik weet
Wat ik weet
Ik weet dat wolven kwamen
En aten en scheurden en
De Stem van de Kou:
Schep nooit op over je eigen wijsheid!
Maar luister
Luister goed
(zingt)
Jij zult hem vinden
Jij moet de weg vinden
Dan zal de boom bloeien
Weer vruchten dragen
Dan zal het graan groeien
Tot het einde der dagen
Zoekend naar vis
Zal de vogel weer vliegen
En jij
Bent geen kind meer
De redder
De heerser
De Man van de Aarde
Ben jij
De Man van de Aarde
Vidar:
Ik
Ik
Begrijp het niet
De Stem van de Kou:
Zoek het verleden
Het heden
De toekomst
Jij moet hen vinden
Want jij bent de enige
Die er nog is
De rest van ons
Is gestorven
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Vidar:
Maar
Wie ben jij dan
De Stem van de Kou:
Je vader
Vidar:
Mijn vader?
De Stem van de Kou:
Maar noem mij de Kou
De Stem van de Kou
En vraag verder niets
Vidar:
Ben jij ook gestorven
De Stem van de Kou:
…
Vidar:
Kou
Stem van de Kou
…
Ben jij dood
De Stem van de Kou:
Als de wereld je lief is
Vidar:
Heb ik gelijk
De Stem van de Kou:
Je lief is
Mijn zoon
Zoek dan
Vidar:
Kou
…
Hallo
Kou
Stem van de Kou
Zeg iets
Kraak
Kreun
Zeg iets
Hallo
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4.
De Nornen
Heden, Verleden, Toekomst:
De maan en de zon
Zijn opgevreten
Iedereen is ons bestaan vergeten
IJs, kou en donkere nachten
Wanneer komt de man waar wij op wachten
De maan en de zon
Zijn opgevreten
Iedereen is ons bestaan vergeten
IJs, kou en donkere nachten
Wanneer komt de man waar wij op wachten
De maan en de zon
Zijn opgevreten
Iedereen is ons bestaan
Heden:
Aaah!
Toekomst en Verleden:
Wat!
Heden:
De leugenwolf
Daar!
Toekomst en Verleden:
Waar
Heden:
Die schaduw
Toekomst en Verleden:
Dat is niets
Heden, Verleden, Toekomst:
De maan en de zon
Zijn opgevreten
Iedereen is ons bestaan vergeten
IJs, kou en donkere nachten
Wanneer komt de man waar wij op wachten
Heden:
Hij moet nu komen
Nu!
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Voor de leugenwolf komt
Toekomst
(heeft een blinddoek om):
Hij komt
Verleden:
Hij is ons vergeten
Toekomst:
Hij zal nu snel komen
Heden:
Nu
Nu
Hij moet nu komen
Want iedere nu die ik zeg is er een te veel
Dan is de nu alweer van haar
Alweer voorbij
Alweer verleden tijd
Alweer wat nu’s voorbij nu
Komt hij nu
De grote redder
Nu?
Nu?
Alweer drie nu’s voor haar
Alweer voorbij
Hij moet nu komen
Toekomst:
Hij komt eraan
Verleden:
Hoe zag hij er ook alweer uit
Heden:
Ik zie hem nog steeds niet
Komt hij nu snel
Toekomst:
Ik zie ons al met hem staan
Verleden:
Ik weet niet meer hoe hij eruit zag
Heden:
Jij hoeft maar een ding te doen
Dingen onthouden
Hoe herkennen we hem
Als jij niet meer weet hoe hij eruit zag
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Toekomst:
We zullen hem herkennen
Heden:
Maar ik wil het nu weten
Nu
Nu
Nu
Hoe ziet hij eruit
Loopt hij rond
Is hij in de buurt
Zoekt hij ons
Weet hij wel dat we op hem wachten en dat al mijn nu’s verstrijken
En oud worden
En grijs worden
Zo grijs dat de grijze niet meer weet
Wie we verwachten
Toekomst:
Hij komt
Heden:
Daar
Verleden:
Is dat ‘m?
Heden:
Jij moet het zeggen
Zeggen
Zeggen nu
Is dat degene waar we op wachten
Toekomst:
Hoe ziet hij eruit?
Heden:
Het is een kind
Verleden:
Ik weet het niet meer
Wachten we op een kind
Een kind dat de wereld moet redden?
Toekomst:
Ik zie geen kind voor me
Ik zie een redder
Een heerser
Een man van de Aarde
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Heden:
Nou
Dan is dat ‘m niet
Moet je kijken hoe die erbij loopt
Zo klein
Zo wankel
Verleden:
Hij is alleen
Heden:
Wie laat z’n kind nou alleen zwerven
Over de Vriezende Vlakte
Verleden:
Wacht eens
Heden en Toekomst:
Wat
Verleden:
Ik dacht
Dat ik mij iets herinnerde
Heden en Toekomst:
Wat
Verleden:
Een vader
Een zoon
Bloed op de kroon
Van het godengeslacht
Aaaah
Heden en Toekomst:
Wat
Verleden:
Een wolf
Vol leugens
en kronkels
en kwaad
Met ogen vol haat
En bloed op zijn
Aaaaaah
Heden en Toekomst:
Wat
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Verleden:
Aaaaaaaah
Heden en Toekomst:
Wat
Verleden:
Ik durf het niet te zeggen
Heden en Toekomst:
Wat
Verleden:
Ik wil het mij niet herinneren
Heden:
Dat moet je
Als de herinnering zich niets herinnert
Zijn we niets
Verleden:
Doe het zonder mij
Ik ben het vergeten
Toekomst:
Zonder jou geen heden geen toekomst
Herinner het
Herinner het
Verleden:
Ik ben het vergeten
Toekomst:
Herinner het
Heden:
Stil
Daar komt hij
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6.
De ontmoeting met de Reizende
Toekomst:
Hallo
Heden:
Hallooo
Toekomst:
Hallooooo
Verleden:
Nee
Heden:
Kom maar
Verleden:
Neeee
Toekomst:
Halloooooo
Vidar:
Wie zijn jullie
Verleden:
Neeeeee
Vidar:
Wat is er met haar?
Heden:
Ooooh
Ze is
Ze wil niet
Doen wat ze moet doen
Toekomst:
Ze wil niet
Zijn wat ze kan zijn
Vidar:
Oh
…
En wat kan ze dan zijn
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Heden:
De Herinnering
Onze herinnering
Vidar:
De Herinnering
Van al onze verhalen
Ben jij dat
Verleden:
Ik weet het niet
Ik kan het mij niet herinneren
Vidar:
Oh
Toekomst:
Zie je?
Vidar en Verleden kijken elkaar een moment indringend in de ogen
Vidar:
En jullie
Wie zijn jullie
Heden:
Ik ben Nu
Nu
En nu
Nu
En nu
En
Nu
En nu
En
Toekomst:
(onderbreekt)
Ik ben morgen
Ik kom nog
Vidar:
De Herinnering
Nu
En Morgen
Jullie zijn het verleden
Het heden
De toekomst!
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Heden en Toekomst:
En wie ben jij
Wie ben jij
En wie ben jij
Wie ben jij
Vidar:
Dat kan ik me niet herinneren
Heden:
Niet herinneren
Toekomst:
Niet herinneren
Heden:
Waarom kan niemand zich hier iets herinneren
Verleden:
Laat hem met rust
Hij is het vergeten
Vidar:
Ik zou mijn naam zeggen
Als ik het zou weten
Heden en Toekomst:
Luister eens
Jongen
Luister eens goed:
(zingen)
Jij zult hem vinden
Jij moet de weg vinden
Dan zal de boom bloeien
Weer vruchten dragen
Dan zal het graan groeien
Tot het einde der dagen
Zoekend naar vis
Zal de vogel weer vliegen
En jij
Bent geen kind meer
De redder
De heerser
De Man van de Aarde
Ben jij
De Man van de Aarde
Vidar:
Ik heb dit eerder gehoord…
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Heden en Toekomst kijken elkaar aan
Toekomst:
Er is er maar één die dit lied kan kennen
Heden:
Er is er maar één die dit lied moet kennen
Zeg ons je naam
Nu
Nu
Nu
Vidar:
Die weet ik niet meer
Alsof alles zwart is van binnen
Alsof een deel van mij niet mee wil werken
Heden:
(kijkt fel naar Verleden)
Je herinnering
Toekomst:
Zocht jij ons?
Vidar:
Iemand
Iets
Zei dat ik jullie moest zoeken
Jullie zouden mij helpen
Toekomst:
Jij bent wie wij verwachtten
Vidar:
Ik weet het niet
Verleden:
Arme jongen
Heden:
Weet je waarom je hier bent
Toekomst:
Weet je waar de Leugenwolf zich schuilhoudt
Vidar:
De Leugenwolf?
Heden:
Waar is hij
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Die wolf
Die zo groot is
Toekomst:
En sterk
als twee bergen
Die wolf
De zoon van Loki
Vidar:
Wie is Loki?
Heden:
Loki
De vader van de leugenwolf
Weet je dan niets
Weet je dan niets
Verleden:
Laat die jongen
Toekomst:
Loki
Die iedereen lachen liet
Met zijn spottende grappen
Heden:
Loki
Die een wolvenzoon kreeg
Weet je dan niets
Weet je dan niets
Toekomst:
Een wolvenzoon die groeide
En niet meer kon stoppen
Heden:
Die leugens vrat
En leugens verspreidde
Heden:
Weet je dan niets
Weet je dan niets
Toekomst:
Weet je wel wat je moet doen
Heden:
Weet je wat je moet doen
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Vidar:
Ik weet niets
Verleden:
Arme jongen
Arme
Arme jongen
Vidar:
Wat moet ik dan doen
Heden:
Kom eens bij ons zitten
Toekomst:
Kom eens
Heden:
Kom eens
Toekomst:
Kom
Heden:
Zij zal het je vertellen

7.
Baldr’s dromen
Hoog tempo, gezongen
Heden:
Vertel ’t hem nu
Toekomst:
Hij moet het weten
Verleden:
Ik heb niets te zeggen
Ik ben het vergeten
Toekomst:
Laat het hem zien
Zijn hele verleden
Verleden:
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Ik wil het niet zeggen
Hou op jullie tweeën
Toekomst:
Het zijn jouw verhalen
Die voor hem bepalen
Wat er moet gebeuren
Dus stop nu met zeuren
Heden
Waar komt hij vandaan
Hij moet het horen
Toekomst:
Als hij ons niet redt
Dan zijn we verloren
Heden:
Dan zijn we verloren
Toekomst:
Dan zijn we verloren!
Verleden:
…
Ik
Zal
Spreken
Maar help me daarbij
’t Verleden vertellen
Beangstigt mij
Heden:
Nu, nu, begin je verhaal
Verleden:
Ik ga terug
Naar de tijd dat de Goden nog leefden
Ik ga terug
Naar Baldr’s gouden zaal
Stilte.
Verleden:
Gesproken/gezongen
We gaan naar de tijd dat de Goden nog leefden
Odin
Baldr
Loki
En Frig
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We gaan naar de tijd dat de Goden nog leefden
Vidar
Odin
Frig
Baldr, de mooiste
De God van de schoonheid
De God van het licht
De God van oneindige vreugde
Bracht ons geluk
Zij speelden schaak op de Wielende Vlakte
Waar het altijd
Altijd groen was
Heden:
Waar het altijd
Altijd groen was
Verleden:
Zij speelden schaak op de Wielende Vlakte
Waar het altijd
Altijd warm was
Toekomst:
Waar het altijd
Altijd warm was
Verleden:
Waar alles van goud was
En fris en oeroud was
Waar dwergen en reuzen
En mensen met neuzen
Als Griekse beelden
Dansten en speelden
Waar iedereen lachte
En niemand verwachtte
Dat
De
Grote
Oorlog
Kwam
Vidar:
De Grote oorlog?
Heden:
De Ragnarok
Toekomst:
De eindstrijd
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Heden:
Het eind van de wereld
Toekomst:
Toen de grote IJstijd kwam
Verleden:
Een wolk hing boven de groene weide
Een donkere wolk
Die dromen verstoorde
Die oppergod Odin rillen liet
Baldr, het Licht
De Goedheid op aarde
Sprak tot hem:
Toekomst:
‘Odin, mijn slaap is anders dan eerder
Donker en zwart was vannacht mijn droom
Ik zag de aarde een bloedbad worden
De leugenwolf kwijlde over jouw kroon
Ik zag de Dood die mij op kwam halen
Hel had haar hand al vast in mijn nek
Aan het geluk en de vrede op aarde
Komt een eind bij mijn vertrek’
Vidar:
Nee
Heden:
‘Zonder jou, Baldr
Zal alles hier koud zijn
IJs en vorst komen over ons land
De warmte en liefde zullen verdwijnen
Ik neem mijn paard snel bij de hand
En daal af naar haar dodenrijk
Hel moet jou sparen
En ons voor ’t eind van de wereld bewaren’
Verleden:
Hij reed naar de Hel
Maar kwam niet gelegen
Een lijk van een vrouw stond op uit haar graf
Moeilijk ter been hield zij Odin tegen
Toekomst:
‘Baldr zal sterven!’
Verleden:
Krijste de Dode

21

Toekomst:
‘Jullie mogen hem niet meer houden
‘t is hier al helemaal voor hem versierd
Want ik ga met hem trouwen!’
Verleden:
Odin
De Wijze die alles wou weten
Vroeg het lijk om stil te zijn
En antwoord te geven
Op al zijn vragen
Heden:
‘Wanneer gaat hij sterven
Ik wil het horen’
Toekomst:
‘Ik zeg niets!’
Verleden:
Krijste de dode
Toekomst:
‘Als je vraagt om de toekomst
Ben je zeker verloren’
Heden:
‘Maar ik moet het weten
Alles nu weten
Want een ding ben je zeker vergeten
Niemand van ons zou Baldr vermoorden
Een ieder zou huilen als hij het nieuws hoorde’
Toekomst:
‘Ik wil het niet zeggen
Maar nu je zo aandringt
Ik wou jullie pret niet bederven
Maar zijn dood staat al in de sterren geschreven
Hij heeft nog precies één week te leven
Dan haal ik mijn witte jurk uit de kist
En ga mijn trouwfeest geven!’
Verleden:
Bang verliet Odin het dodenrijk
En kwam hijgend bij de rest aan
Hij sprak tot de Goden:
Heden:
‘Ik heb Hel gesproken en antwoord gekregen
Oh, had ik het maar niet geweten
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Ik weet dat de wereld verloren is
Baldr heeft nog één week te leven’
Verleden:
Toen stond zijn vrouw op
Godin Frigg
De moeder van Baldr en Vidar
Toekomst:
‘Iedereen hier,
Goden op aarde,
Beloof mij het leven van Baldr te sparen
Vermoord hem niet
Beloof het mij
Mijn oudste zoon betekent alles voor mij
Verleden:
Dat beloofden alle Goden
Frigg zei:
Toekomst:
‘En ook alle dingen
Hier op aarde
Beloof mij het leven van Baldr te sparen
Al staat het in de sterren geschreven
Wij gaan ervoor zorgen
Dat Baldr blijft leven’
Verleden:
De stenen en takken
De touwen, de zakken
De scherven en pannen
Het vuur en de vlammen
De planten en dieren
De leeuwen de mieren
Beloofden de Godin
Haar zoon niet te doden
Alleen
De
Maretak
Vroeg zij
Niets
Hij
Leek
Zo onschuldig
En
Zo
Lief
Verleden:
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Loki, de koppigste God op Aarde
Zag dat de Goden opgelucht waren
En hoe Baldr zich plots
Als een held gedroeg
Heden:
‘Baldr!
Een steen
Kijk
Niets kan hem raken’
Toekomst:
‘Een stok
Of een speer
Niets kan hem iets maken’
Heden:
‘Baldr zal leven
Wat de sterren ook zeggen!’
Toekomst:
‘Niets kan ons geluk aan banden leggen!’
Verleden
Wat dansen jullie daar?
Heden
Loki
Toekomst:
Loki
Verleden:
Denk jij echt dat je blijft leven
Jouw dood staat in de sterren geschreven
Jij zult sterven
Heden:
En voor hij het wist
Greep Loki de onschuldige maretak
En maakte van dat aardige ding
Een gemene pijl om te doden.
Hij pakt de maretak en schiet hem als pijl af.
Een schreeuw.
Heden
‘Daar ligt Baldr!’
Toekomst:
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Loki schoot hem dood!
Verleden:
Baldr was de eerste die stierf
Heden:
En toen hij stierf
Verdween het geluk op aarde
Heden:
Huil je?
Vidar:
Waarom
Doodde
Loki
Baldr?
Toekomst:
Dat gebeurde
Vidar:
Maar jullie weten waarom
Vertel het mij
Jullie weten alles!
Verleden:
Niet alles weten
Niet alles vragen
Je raakt verstrikt
Je raakt verloren
Je verdwaalt
Als je alle antwoorden hebt gevonden

8.
Loki’s scheldpartij
Heden:
Na Baldr’s dood
Kwam iedereen samen
Om te drinken in Baldr’s gouden zaal
Alleen Loki was niet welkom
Voor hem geen warm onthaal
Odin:
‘Loki!!’

25

Loki:
‘Odin
Hier ben ik
Wat zitten jullie hier allemaal te janken?
Krijg ik geen zitplaats
Krijg ik geen bier
Wat een ongastvrijheid vind ik hier’
Frigg:
‘Loki!
Een moordenaar een zitplaats geven?
Jij hebt bij ons al je kansen verkeken’
Waar zijn je tranen
Waarom huil jij niet
Om Baldr die ons door jouw pijl verliet
Loki:
‘Houd toch je mond jij, Frigg!
Ik wil Odin spreken
(richt zich tot Heden)
Ben jij vergeten
Dat jij had beloofd
Niets te drinken
Zonder mij’
Frigg:
‘Als ik niet in Baldr’s zaal zou staan
Zou ik zijn hoofd er meteen af slaan’
Loki:
‘Houd toch je mond, Frigg!
Jij bent geen vent maar een vrouw
Doe het dan
Als je durft
Odin:
‘Vidar, wil jij je plaats afstaan
Laat Loki zitten
Voor we elkaar hier
De hersens inslaan’
Vidar:
Vidar
Wie is toch Vidar
Verleden:
De zoon van Odin
De zuivere
Die zelfs niet door Loki bespot wordt
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Loki:
‘Vidar, dank je
Nu nog wat drinken’
Odin:
‘Vidar, schenk Loki een beker in
Op deze heilige plaats
Heb ik geen kwaad in de zin’
Vidar:
Dit komt mij bekend voor
Frigg:
‘Kijk hem nu zitten
zo voldaan
Vidar, laat onmiddellijk die beker staan’
Loki:
‘Hou toch je mond jij, Frigg!
Maak me niet kwaad
Ik laat mij niet wegjagen
Vidar
Mijn beker alsjeblieft’
Frigg:
‘Als ik hier een zoon had
Zo sterk als Thor met zijn hamer
Dan rolde zijn hoofd nu
Als een bal door de kamer’
Odin:
‘Ik vraag je, Frigg,
laat ons de vrede bewaren’
Frigg:
‘Hij doodde Baldr!
Waarom zou ik hem sparen’
Loki:
‘Hou toch je mond, Frigg!
Jij kunt niet alles bestieren
Ik vermoorde jouw zoon
Maar wat hebben jullie met mijn zoon gedaan?’
Odin:
‘Jouw zoon is een wolf
Wie baart er een wolf?
Hij kon hier niet blijven
Ik heb hem verbannen
En hem aan het eind van de wereld gehangen’
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Loki:
‘Ach, hou je mond jij, Odin,
Mijn zoon was niet goed genoeg voor jou
Met zijn kwijlende wolvenmuil’
Odin:
‘Die wolf was een vlek op ons mooie leven’
Frigg:
‘Hij heeft zijn verdiende loon gekregen!
Loki:
‘Hij is mijn zoon!
Misschien niet de mooiste
Maar het is
Mijn
Zoon’
Odin:
‘Hij zit vast in een grot’
Frigg:
‘Dat smerige beest’
Odin:
‘Die kwaaie wolf is hier
nooit welkom geweest.’
Loki:
Maar hij wordt sterker
Dat kom ik jullie zeggen
Hij groeit iedere dag
Hij vreet zich vol met woede
En al jullie leugens
Hij zal jullie koppen opvreten
Als hij losbreekt
Odin:
‘Je bent krankzinnig
Waar zit je verstand
Houd je dreigementen
Goed in de hand’
Loki:
‘Hou toch je mond, Odin!
Jij denkt dat je alles weet!
Jij dacht zelfs het lot te kunnen keren
En de dood van Baldr af te weren
Weet jij wat ik denk
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Als jij Hel niet alles had gevraagd
Had Baldr nog geleefd
Jij wilt altijd alles weten
Alles beheersen
Alles bepalen
En controleren
Maar het leven en de dood
Laten zich de weg niet wijzen
Odin
De wijze
Heeft zelf om de dood van Baldr gevraagd!
Odin:
Dat is niet waar!
Wat voor een leugens vertel jij daar?!
Loki:
Hoe meer hij wist
Hoe minder hij begreep
Wat zal ik straks lachen
als mijn zoon jou tussen zijn tanden heeft!’
Frigg:
‘Als de God van de Donder,
Nu niet zou reizen
Zou hij jouw botten
Tot moes verbrijzelen’
Odin:
‘De grond trilt
Wees allemaal stil
De God van de Donder
Komt wanneer ik dat wil’
Loki:
‘Laat hem maar komen!’
Thor:
‘Hou toch je mond, laffe hond.
Of ik smijt met mijn machtige moker
Je smoel dicht’
Loki:
‘Ik heb tegen jullie gezegd wat ik wilde zeggen
Vanwege jou vertrek ik maar
Want ik weet dat jij iemand werkelijk doodslaat
Maar!
Weet dat dit de laatste keer was dat jullie hier samen waren
Jij schonk het bier, Vidar,
Dank je wel daarvoor
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Maar nooit zal er meer een drinkfeest komen
De wolf zal losbreken
Deze zaal zal opgaan in vlammen
En branden
Tot het ijs komt’

9.
Ragnarok
(geluid van een doffe hoorn, ver weg)
Verleden:
De Ragnarok
Het eind der tijden
Kwam nu snel nabij
Verleden:
Angst maakte zich van iedereen meester
Alles brak uit het gareel
Moeders vergaten
Van hun kind’ren te houden
Broers vlogen elkaar naar de keel
Zussen knepen en grepen en beten
Vaders verdwenen heel stil
De leugenwolf, vast in zijn grot
Zag zijn kansen schoon
Zijn tijd was gekomen
Van hem was de kroon!
Heden:
De hoorn galmde
(geluid van een doffe hoorn, ver weg)
De hoorn galmde
(geluid van een doffe hoorn, dichterbij)
Verleden:
Over de bergen kwam hij aan
Over de regenboogbrug
Met reuzen van ijs
Met reuzen van kou
Niemand jaagde ze terug
Toekomst:
De hoorn galmde
(hoorn)
De hoorn galmde!
(hoorn)
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Verleden:
En een leger van dwergen
Gekneed uit de aarde
Kwam stampend achter hen aan
Iedereen die zij te pakken kregen
Ging er levend aan
Bloed overal
Heden:
Bloed overal
Verleden:
Niemand ontkwam aan zijn lot
Toekomst:
En de leugenwolf
Heden:
De leugenwolf
Verleden:
Die wolf die zo gegroeid was
Zo sterk als twee bergen
En zeventig dwergen
Sloop naar Odin en besprong
De bloedende God met kwijlende tong
Toekomst:
Hoe dapper was Odin
Heden:
Zo dapper was Odin
Verleden:
Maar lang niet sterk genoeg
Toekomst:
Weg was ook hij
In een tel verdwenen
In de bek van de wolf
Heden:
Maar Vidar
De Toekomst:
De jongen
Zo zuiver als water
Verleden:
Die met de dwergen vocht
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Had bij de dood van zijn vader
Snel een schuilplaats opgezocht
Heden:
Vidar
Verleden:
De jongen zo zuiver als water
Toekomst/ Verleden/ Heden:
Hij sloot snel zijn ogen
En wilde niets meer zien
Hij hoorde alles
Hij hoorde hoe grote, grote golven
Spoelden tot alles weg was
Hij hoorde hoe grote, grote bergen
Spuugden tot alles vuur was
Hij hoorde de laatste mensen schreeuwen
Goden vallen en brullen als leeuwen
Toen werd alles ijs

10.
De Levensbron
Heden:
Alleen jij bent er nog
Vidar
Vidar:
Ik ben Vidar
Heden:
Zoon van oppergod Odin
De zuivere
Die zelfs niet door Loki bespot wordt
Vidar:
Ben ik dat?
Heden:
Je kunt jezelf zien
In de spiegel van de bron
Kijk
Ze wijken uit elkaar en laten Vidar zich over de bron buigen
Vidar:
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Aaargh!
Toekomst:
Wat zie je?!
Vidar:
Een wolf
Zo groot als twee bergen
Heden:
De leugenwolf
Toekomst:
En daarnaast?
Vidar:
Een jongen
Nee
Het is een man
Groot
Mooi
Sterker dan de wolf nog
Het is mijn vader!
Verleden:
Nee
Je vader leeft niet meer
Vidar:
Maar wie is dat dan?
(wijst in de bron)
Heden:
Zo groot
Ben jij
…
(Lied verwijderd)
Vidar:
Wat moet ik doen
Verleden:
Dapper als zijn vader
Heden en Toekomst:
De leugenwolf zoekt jou
Hij wil je verslinden
Jij bent de laatste
En hij zal je ooit vinden
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Verleden:
En als hij je vindt
Pas dan op voor zijn leugens
Hij vertelt je verhalen
Die je hersens vermalen
Toekomst:
Geloof hem niet
Verleden:
Als hij zegt dat je zwak bent
Toekomst:
Geloof hem niet:
Heden:
Als hij zegt dat je niets bent
Toekomst:
Je weet wie je bent
Verleden:
Je weet nu wie je bent
Toekomst:
Als jij hem verslaat
Zal de wereld weer bloeien
Heden:
Als jij overwint
Kan de liefde weer groeien
Vidar:
Waar kan ik hem vinden
Toekomst:
Je hoeft hem niet te zoeken
Hij vindt jou
Heden:
Daar is hij
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11.
De Leugenwolf
Wolf:
Dag Vidar
Vidar:
Wolf
Wolf:
Wat fijn je te zien
Vidar:
…
Wolf:
Ik was een goede vriend van je vader
Heeft hij je nooit over mij verteld
Vidar:
Hij is dood
Wolf:
Ach
Dat is waar ook
Ik heb hem opgegeten
Hij was zo laf
Zo bang
Een makkelijke prooi
En jij?
Vidar:
Wat
Wolf:
Ben jij ook bang?
Vidar:
…
Wolf:
Ben jij ook bang
Vidar:
(bang) Waar zou ik bang voor moeten zijn?
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Wolf:
Voor mijn tanden!
(hij springt in Vidar’s richting)
Vidar:
Ik ben niet bang!
Wolf:
Jij bent niet bang
Jij bent niet dapper
Jij bent niets
Vidar:
Niet waar
Wolf:
Je vader zei het ook al
Hij zei
Als je Vidar ziet
Eet hem maar op
Hij is niets
Vidar:
Dat heeft hij niet gezegd!
Wolf:
Maak hem maar dood
Zei hij
Verscheur hem maar
Vidar:
Je liegt
Dat zou hij nooit gezegd hebben
Wolf:
Waarom niet
Vidar:
Omdat ik
Omdat ik
Omdat ik niet niets ben
Wolf:
Ha
Ha
Ha
Ha, Ha, Ha, Ha!
Haa, Haa, Haa!
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Vidar:
Lach niet!
Het is waar
Ik ben niet niemand
Ik ben Vidar
En ik ben hier om jou te verslaan
Wolf:
Ha
Ha
Ha
Ha, Ha, Ha, Ha!
Haa, Haa, Haa!
Jouw vader kon mij niet eens verslaan
Wil jij het wel proberen
Vidar:
Ik ben niet bang
Wolf:
Kom maar op
Ik slik je weg in een hap
Je hebt geen wapens
Niets om je te verweren
De Wolf gromt vervaarlijk en komt dichterbij.
Vidar:
Vergis je niet
Ik heb één wapen
Wolf:
Ik zie geen wapen, Vidar
Je bent verloren
De wolf komt nog dichterbij.
Vidar:
Het is een mes
Een vlijmscherp mes
Het zit hier van binnen
Wolf:
Lieg jij?
Vidar
Stoute jongen
Lieg jij nou?
Geen kind heeft een vlijmscherp mes van binnen
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Vidar:
Ik wel
Wolf:
Ha!
Ha!
Ha!
Ha!
Wat is dat dan voor een mes
Laat het eens ziens
Vidar:
Het zit diep van binnen
Wolf:
Haal het dan tevoorschijn
Vidar:
Dat doe ik niet
Je zult het merken als je me opeet
Dan zal mijn mes je steken en van binnenuit doden.
Wolf:
Dus je rent niet weg
Als ik je nu ga opeten
Vidar:
Nee
Wolf:
Je verzet je niet
Als ik mijn tanden in je zet
Vidar:
Nee
Want je zult jezelf daarmee doden
Wolf:
Een lafaard ben je!
Vecht!
Dood me!
Val aan!
Trek je zwaard!
Vidar:
Nee
Ik doe niets
Doe jij wat je wilt
Dood me
Dan dood je ons alletwee
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Laat me leven
Dan leven we samen
Wolf:
…
Je doet niets
Vidar:
Nee
Het is genoeg geweest
Wolf:
Maar jij móet me doden
Jij moest toch de wereld redden
Vidar:
Dat probeer ik
Wolf:
Maar je vader zei
Vidar:
Stop met liegen
Wolf
Stop met liegen
Mijn vader zei niets
Je hebt hem verslonden
Voor hij één woord kon zeggen
Het is genoeg geweest
Wolf:
(springt op)
Wraaagh!
Vidar:
Vreet me dan op!
Doe het dan!
Dan loop je hier rond straks
Alleen
Over de IJsvlakte
Met een steek in je buik
Omdat alles, alles weg is
Omdat alles, alles koud is
En voor altijd zo zal blijven
Niets zal ooit veranderen
En je sterft
Alleen
Alleen
Zul je sterven
In je grot van ijs

39

De wolf begint zacht te janken
Vidar (fluistert):
Dood me
Als je wilt
Of stop
De wolf deinst langzaam achteruit
Wolf:
Wat is dat voor een wapen
Dat jij in je draagt?
Vidar:
Niet alles vragen
Niet alles weten
Wolf:
Alsjeblieft
Vertel het mij
Wat is dat grote wapen
Dat jij van binnen draagt
Vidar:
Dat wapen
Dat ben ik
De Wolf kijkt Vidar een ogenblik indringend aan,
jankt zachtjes en rent met zijn staart tussen zijn benen weg.

Vogeltjes beginnen te fluiten
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12.
De Nieuwe Aarde
De Stem van de Kou:
We zullen elkaar nu snel weerzien
Mijn zoon
Vidar:
Stem van de Kou
De Stem van de Kou:
Vidar
Zoon van Odin
De zuivere
Die zelfs niet door Loki bespot wordt
Vidar:
Odin?
Ben jij
Mijn vader
De Stem van de Kou:
Ja
Vidar:
Jij bent dood
En de wolf is weg
De Stem van de Kou:
Hij zal altijd ergens blijven rondlopen
Vidar:
Ja
De Stem van de Kou:
En ik…
Vidar:
Ja...?
De Stem van de Kou:
Ga naar de Wielende Vlakte
Vidar
Daar zullen we elkaar weer ontmoeten
Vidar:
Elkaar ontmoeten?
Maar hoe?
Jij bent
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De Stem van de Kou:
Niet alles vragen
Niet alles weten
Vidar:
Maar
De Stem van de Kou:
Ga naar de Wielende Vlakte
Want daar gaan we wonen
Tot het einde der dagen
Vidar:
(gezongen zoals ‘waar alles van goud was’)
En schaken en spelen
De Stem van de Kou:
Ons languit vervelen
Vidar:
Dansen en zingen
De Stem van de Kou:
En lievelingsdingen
Doen tot we vallen
Vidar:
Drinken en lallen
En aardbeien eten
De Stem van de Kou:
En niet meer vergeten
Wat
Ons
overkomen
is
Vidar:
Ik ga!
Ik zie je op de Wielende Vlakte!
Vidar gaat af.
De Stem van de Kou:
En jij
Bent geen kind meer
De redder
De heerser
De Man van de Aarde
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Ben jij
De Man van de Aarde

Einde
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