Het is 1591. Julia is een drugsdealer in cannabis. Ze gebruikt Romeo en zijn liefde voor haar
om haar bestellingen te laten leveren. Haar familie heeft daar geen weet van en mag er ook
niet achter komen. Romeo doet wat hem gevraagd wordt, maar voelt er zich niet goed bij en
zou willen stoppen met zijn activiteiten als drugskoerier. Julia heeft echter net een nieuw
product aan haar assortiment toegevoegd.
Romeo sluipt aarzelend en zachtjes tegen zichzelf pratend naar het balkon
Romeo
Ik kan het niet, ik wil het niet, niet meer.
Als vader dit te weten komt is het
gedaan met mij. Ze moet het weten nu.
Maar God, haar razernij maakt mij zo bang.
Haar liefde is de motor van mijn zijn.
Vandaag en morgen, altijd klopt mijn hart
alleen voor haar. Geraak ik haar straks kwijt?
Oh Julia, schat, waarom hebben we…
Julia
Wat hoor ik daar? Wie sluipt daar door de nacht?
Julia verschijnt op het balkon
Ah Romeo, ben jij dat? Toon jezelf!
Blijf daar niet als een dief in de nacht staan.
Romeo mompelt tegen zichzelf voor hij tevoorschijn stapt
Romeo
Een dief in de nacht, zo voel ik mij wel.
Mijn lief, vrees niet. Hier ben ik met het geld.
Wel duizend pond! Het brandt een gat in mijn
broekzak, dus laat mij niet meer wachten. Neem
de vrucht van mijn werk snel alsjeblieft, schat.
Julia
Bewaar je drama voor jezelf. Heb je
het geld geteld? Zit elke pond erbij?
Romeo
Natuurlijk, liefste. Geteld en herteld.
Julia
Verstop het snel. Daar, in de rozenstruik.
Romeo verstopt het geld in de rozenstruik, terwijl hij in zichzelf mompelt
Romeo
Au, scherpe doornen prikken in mijn hand.
Zeg mij, hoe vaak nog wordt mijn vlees gescheurd?
Wanneer komt er een einde aan mijn pijn?
Julia
Hoor ik je daar nu klagen, Romeo?
Ben je niet blij met wat ik voor jou doe?
Hoor ik daar een gebrek aan dankbaarheid?
Huil jij nu om een rozenprik terwijl
je dankzij mij zoveel gewonnen hebt?
Bemerk ik een verschuiving in je trouw?
Romeo
Tegen zichzelf: Vertel ik haar de waarheid? Ze zal mij
verachten. Tenzij ze echt van mij houdt!
Tegen Julia: Nee, liefste, ik zou alles doen voor jou.
Maar dit… Het is gevaarlijk… Vader zal…
Julia
Je vader zal trots zijn als hij ziet dat
zijn zoon een eigen zaak heeft opgericht.
Romeo
Niet dit soort zaak. Geen trots, maar woede zal
zijn antwoord zijn en eeuwig zal ik in

de hel zijn toorn voelen branden, vrees ik.
Julia
Vrees is voor lafaards. Word nu eens een man!
Een echte man alleen wint mijn liefde.
Romeo
Dat ben ik! En laf ben ik zeker niet.
Julia
Bewijs het maar. Links van de rozenstruik
zie je een gat gevuld met verse grond.
Romeo kruipt over de grond op zoek naar het gat en graaft op aanwijzing van Julia een pakje
uit.
Julia
Voorzichtig! Graaf het pakje uit. Lukt het?
Romeo
Een pakje poeder, is dat het? Wat is
het? Suiker? Bloem? Of zout misschien? De geur…
Julia
Zout? Suiker? Bloem? Ben je gek? Dat brengt niets
op tegenwoordig. Neen, dit product is
voor nachtelijk gebruik. Het pept je op.
Je blijft er wakker van. Ideaal voor
de nachtelijke activiteiten van
die arme vrouwen op de markt. Jij moet
hen helpen. Ga vanavond aan de poort
verkopen. Promoprijs. Je kent het wel.
Romeo
Opgepept de nacht door? Het klinkt te mooi
om waar te zijn. Legaal is het toch wel?
Julia
Legaal, een duur woord, maar een leeg concept.
De wet staat onder ons, vergeet dat niet.
Romeo
Integendeel! Ver boven ons staat die.
Julia, dit – wàt is het eigenlijk? –
verkopen mogen we niet ongestraft.
Julia
Een koopman uit Venetië gaf mij
dit pakje suiker, zoals jij het noemt.
In Zuid-Amerika ontdekte hij
een poeder, cocaïne is de naam.
De waarde ligt wel tien keer hoger dan
die van de wiet die jij al maanden veel
te duur verkoopt. Is dat dan wel legaal?
Romeo
Daar wilde ik je over spreken hier.
We moeten stoppen. Ik wil het niet meer.
Julia reageert fake dramatisch
Julia
Maar… Nee! Zo werkt het niet, mijn Romeo!
Je neemt nu cocaïne mee en brengt
mij voor de zon opkomt het geld van de
verkoop. Al jaren werken jij en ik
zo samen. Jij bent deel van mijn bedrijf.
Nu ga dan! Ik verwacht je morgen. Goed?
Romeo
Julia, nee! Jij snapt het niet. Ik stop!
Zoek iemand anders, ik wil een normaal
en rustig leven met de vrouw die in
mijn dromen zachte woordjes fluistert. Ik
dacht dat ik jou in die droom had gezien.

Blijkbaar vertellen dromen ook leugens.
Julia gaat verder in haar drama: ze zakt in op het balkon, haalt overdreven zwaar naar adem
en huilt krokodillentranen, maar haar toon verandert stilaan in woede
Julia
Een leugen is het inderdaad. Maar ik
ben niet degene die gelogen heeft.
Ik dacht dat ik op jou kon rekenen.
Want jij en ik zijn hét perfecte team!
Maar nu laat jij me vallen als een steen.
Zo veel heb ik voor jou gedaan. Is dit
je dank dan? Al dat werk dat ik in jou
gestoken heb. Voor niets! Terwijl ik jou
rijkdom geschonken heb. Wel, Romeo,
wil je stoppen? Goed, maar vergeet niet dat
de zoete smaak van wraak je lippen zal
beroeren als mijn gif je mond betreedt.
Vooruit, ga! En dat ik je nooit meer zie.
Julia stormt boos van het balkon naar binnen, Romeo knijpt gefrustreerd in de pakjes drugs,
laat het poeder door zijn handen glijden zoals zand etc.
Romeo
Mijn lief, mijn vrouw, oh, wat is hier gebeurd?
Welk kwaad heeft zich in jou genesteld? Waar
ben ik je liefde kwijt geraakt? De drugs,
het geld, het heeft je allemaal
verziekt. Ik wil nog van je houden maar
ik weet dat er geen medicijn is voor
je ziekte. Het gif waar jij over praat
stroomt al in je bloed. Ik ga nu. Jij kan
mij niet meer kwetsen. Dag, mijn liefste, dag.

