
Een vreselijk verhaal 
  
Jager/Gwen: 
Oke als ik je naam noem, stap naarvoren.. pinokkio de pop 
 
Pinokkio/Guusje Soederhuizen: 
Ik ben geen pop maar een echte jongen  
...haha….  
     
Jager/Naomi:  
Zet een stap naar voren ....dat daar is jouw hoopje modder.  
 
Pinokkio/Guusje Soederhuizen 
Zomaar in een moeras gedumpt.  
Soms is het leven van een sprookjesfiguur gewoon brandhout!  
Dit is nou mijn leven, 
altijd gaat het zo, 
als ik een keer jok, 
groeit me-teen die gok, 
Zo leeft pinokkio 
 
Dit is mijn verhaal 
alles gaat steeds mis 
eerst was er die vos 
toen die grote vi-is 
 
Het gebeurt mij allemaal 
oh yeah 
‘t is een vreselijk verhaal 
 
Jager/Nova:  
aah, helemaal perfect. roodkapje? 
 
Roodkapje/Demi: 
Kan niet meer naar oma 
 
Jager/Lieke brand: 
peterpan 
 
Peterpan/Kaylin: 
ik ben afgehaakt 
 
Jager/Lieke brand: 
het lelijke eendje 
 
Het lelijke eendje/Lotte: 
verbannen uit de sloot 
 
Goede fee/Mex: 
mijn toverstaf is dood 



 
3 VarkensNova/Larissa/amber: 
ons nieuwe huis gekraakt 
 
Jager/Karlijn: 
heks? beren familie? 
 
Heks/Sira: 
wat een heksen ketel! 
 
3 beren/Amelie/daya/guusje vink: 
goudlokje is weg, tot ons groot verdriet 
 
Elf/Lieke wahle: 
mijn vleugels geen gezicht 
 
Varkens/Aniko/Larissa/amber: 
en wij niet op gewicht 
 
Boze wolf/Nikay: 
mijn oma jurk beviel ze niet, ze scholden me uit voor travestiet 
 
Jager/Karlijn: 
klein duimpje 
 
Allen: 
dit is ons verhaal 
juist om wat we zijn, 
 noemt iedereen ons vreemd  
 
Klein duimpje/Danielle: 
en mijn vooral te klein 
 
Allen: 
‘t is een gruwelijk verhaal  
 
Jager/Nova: 
Je bent te laat alice! 
 
alice/Melanie: 
‘t mijn gruwelijk verhaal! 
 
Jager/Naomi: 
veel plezier allemaal! 
 
Allen: 
‘t is een gruwelijk verhaal  
 
Jager/Gwen:     



‘n knoop dit in je oren als we jullie ooit weer zien in dit Koninkrijk dan worden jullie 
dan en daar geëxecuteerd!  
 
muziek 
 
Allen: 
lang en gelukkig voelt behoorlijk krukkig 
 
Heks/Sira: 
net als mijn neus, loopt alles krom 
 
Allen: 
lang duurt het wel maar ik ben niet gelukkig 
dit hele eind is stom, is stom, is stom 
 
pinokkio/Guusje Soederhuizen: 
Dit is erger dan die houtwormen in mijn oor 
 
Allen: 
Dit is ons verhaal 
nooit een eigen plek  
altijd weer de sul 
altijd weer de gek 
Iedereen zegt raar 
Iedereen zegt ziek 
Iedereen zegt lozer 
Iedereen zegt freak 
 
‘t is een vreselijk verhaal, echt waar 
‘t is een gruwelijk verhaal, oh jee! 
een afschuwelijk verhaal! 


