Bijlage 2. Theater Verhalen groep 7&8 Heksentekst
Naar De heksen uit Macbeth van William Shakespeare

Opperheks:

Rond de ketel, ik begin. Gooi het boze gif erin!
Pad die onder koude steen
zeven weken achtereen
slapend gif heeft uitgezweet
in de ketel, hij is heet.

Allen:

Harder poken, harder stoken!
Laaien, vuurgloed, ketel koken.

Heks:

Stuk moerasslang ook erbij
kook en braad in onze brij
hagedisoog, kikvorslong
vleermuishaar en hondentong
adderkop en paddenbrood
uilenvlerk en ravenpoot.
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Toverwoord is uitgesproken.
Laaien, vuurgloed! Ketel stoken!
Harder poken, harder stoken.
Laaien, vuurgloed, ketel koken!
Drakenschub en wolventand
heksenmummie, ingewand
van de zeehaai, bloed van raven
Pijpkruidwortel, ’s nachts opgegraven
lever van een lasterraar
neus van rat , lip met haar
geitengal en taxushout
afgerukt in ’t nachtelijk woud
vinger van een kind vermoord
door een heks bij zijn geboort.
Maak de pap dik zoals het hoort.
Voeg er tijgerdarmen bij
en gereed is onze brij.
Harder poken, harder stoken,
Laaien, vuurgloed, ketel koken!
koel hem af met apenbloed
dan is het brouwsel sterk en goed.

Opperheks:

Het jeuken van mijn duim zegt mij
Iets boosaardigs is nabij…

Allen:

Zusters, hand in hand
noodlot brengend in het land.
Deze toverkring is af.
Dit wordt een goede kwade dag.

Allen:

Regen, bliksem, donderstraal
wanneer zien we elkaar een volgende maal?
Zodra we geen oorlogsstrijd meer horen, de slag gewonnen is.
Of verloren.
Als de schemering wordt geboren.
En waar dan?
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Op de heide is het goed.
Miauw , miauw, met spoed, met spoed!
Ik kom duivelse kat!
De vuurpad roept
Goed is kwaad en kwaad is goed
Goed is kwaad en kwaad is goed
door mist en nevel in tegenspoed
door mist en nevel in tegenspoed
Miauw! Miauw! Miauw!
De kat heeft drie keer gemauwd
en een keer luid gejankt.
’t is tijd! ’t is tijd!
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