
VI. FULL MOON – THE UNINVITED 
 
LILITH ik kan niet terug  
 
CIRCE  je moet wel 
 
LILITH je snapt het niet 
 ik kan niet terug 
 ik kan geen kind baren  
 
CIRCE we hebben geen andere keus 
 dan ons op een dag over te moeten geven 
 kinderen te baren 
 
LILITH  ik kan geen kind baren 
 
CIRCE bij onze geboorte 
 is de eerste opoffering gedaan 
 
LILITH ik wil geen kind baren 
 
CIRCE zodra de dokter bekend maakt 
 dat we als meisje door het leven moeten gaan 
 
Lilith heeft een mes in haar handen, ze drukt het punt van het mes tegen haar 
buik. 
 
RAVEN LILITU ik heb een kind gebaard 
 
LILITH ik ga haar eruit snijden 
 mijn baarmoeder 
 zodat ik niets meer waard ben 

dat is het toch? 
als ik geen kinderen kan krijgen 

 ben ik toch niets waard? 
  
CIRCE wat houdt je tegen 
 
LILITH de zoveelste opoffering 
 ik ben niets waard 



 toch? 
 als ik dit probleem heb opgelost 
 dan  

zal er een volgende komen 
wat ben ik zonder baarmoeder? 

  
richt zich tot de toeschouwer. 
 
RAVEN LILITU waarom ben jij hier? 
 welke woorden op de uitnodiging  
 zorgde ervoor dat je hiernaartoe wilde komen? 
 was het heksenverbranding? 
 heksenjacht? 
 de vernedering van een onschuldige vrouw? 
 
 we zullen nooit vrij zijn 
 krantenkoppen zullen gevuld worden 
 met heksenjachten op vrouwen 
 de grote monden van vrouwen 
 afgeschoven worden op hysterie 
 op waanzin 
 
 er zal altijd sensatie worden gezocht 
 altijd een probleem  
 een standaard 
 waar wij niet aan kunnen voldoen 
 
LILITH we zullen op 33-jarige leeftijd dood terug 

gevonden worden in de bossen van ashford 
  
RAVEN LILITU #shewaswalkinghome 
 
LILITH op de tafel dansen is verboden als we een 

overwinning hebben gehaald 
 
RAVEN LILITU  #kutkaag 
 
LILITH   ik wil mijzelf bevrijden 
    van het idee  
    dat mijn vruchtbaarheid 



    in andermans handen ligt 
 
RAVEN LILITU  en wat doen wij? 
 we maken elkaar af 
 bespugen elkaar 
 ik wil niet meer dansen met de duivel 
 als we kunnen dansen met elkaar 
 ik hoef mijzelf niet dood te verklaren 
 als we elkaar laten bestaan 
 

 

HELLA   hekata hekata 
    kom til oss 
    hekata hekata 
    kom til oss 
    hekata hekata 
    kom til oss 
    hekata hekata  
    kom til oss 
    hekata hekata  
    kom til oss 
 
Lilith valt in, Hella blijft in het Noors doorzingen. 
 
LILITH   hekata hekata 
    kom naar ons 
    hekata hekata 
    kom naar ons 
    hekata hekata 
    kom naar ons 
    hekata hekata 
    kom naar ons 
    hekata hekata 
    kom naar ons 
 
Raven Lilitu valt in, Hella en Lilith zingen door in eigen taal. 
 
RAVEN LILITU  hekata hekata 
    come to us 



    hekata hekata 
    come to us 
    hekata hekata 
    come to us  
    hekata hekata  
    come to us 
    hekata hekata 
    come to us 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


