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UIT DIE HUIS VAN BERNARDA ALBA 
Deur 

FREDERICO GARCÍA LORCA 
 

(Uit Spaans vertaal deur Uys Krige) 
 

 
Adela is die jongste dogter van Bernarda Alba.  Haar suster Martirio roep na 
Adela by die deur van die agterplaas. 
 
 

ADELA: 

[Adela kom binne uit die agterplaas.  Haar hare deurmekaar] 

En vir wat soek jy na my? 

Bly weg van daardie man?  Wie's jy om dit aan my te sê?  Dis nie die 

plek vir 'n ordentlike vrou nie?  Hoe wens jy nie jý was daar nie.  So 

kan dit nie aangaan nie? 

Dis nog net die begin.  Ek het die durf gehad om my te laat geld - die 

fut en die voorkoms wat jy nie het nie.  Onder hierdie dak het ek die 

dood gesien, en ek het gaan soek wat myne is, wat aan mý behoort. 

Hy het vir Angustias gekom.  Hy het vir die geld gekom, ja, maar hy 

het altyd net na mý gekyk.  Hy sal met Angustias trou maar jy weet 

beter as ek hy het haar nie lief nie.  Jy weet ja, want jy het dit self 

gesien - hy het mý lief, mý!  [Sy loop tot vlak voor haar]  Hy het my 

lief, my!  My het hy lief, mý! 

En juis daarom probeer jy dit so bewerk dat ek nie saam met hom 

weggaan nie.  Dit kan jou nie skeel dat hy 'n vrou omhels wat hy nie 

liefhet nie; en dit skeel my ewe min.  Hy kan 'n honderd jaar by 

Angustias wees, maar laat hy my net omhels, dan is dit iets vreesliks 

vir jou, want jy het hom ook lief!  Jy het hom lief! 

[Adela omhels Martirio in 'n bevlieging] 

Martirio, Martirio, dis nie mý skuld nie. 

[Martirio stoot haar weg] 

Jy sien my net as 'n ander vrou, maar hier is daar geen uitweg nie.   
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Laat sy wat moet verdrink, verdrink.  Pepe el Romano is myne.  Hy sal 

my in sy arms dra tot in die ruigte op die rivierwal.  Noudat ek eenmaal 

sy mond geproe het, kan ek hierdie vreeslike huis nie langer verduur 

nie.  Ek sal wees wat hy wil hê ek moet wees.  Laat die hele dorp teen 

my wees, laat hulle my skroei met hulle vingers van vuur, laat hulle my 

vervolg - hulle wat roem op hulle fatsoenlikheid - en ek sal die 

doringkroon op my kop sit wat die minnares van 'n getroude man dra. 

Ja, ja!  [Sag]  Kom ons gaan slaap.  Laat hom met Angustias trou.  Dit 

kan my nie meer skeel nie, maar ek sal na 'n eensame huisie toe gaan 

waar hy my sal besoek wanneer hy wil, wanneer hy lus voel daarvoor. 

Dit sal nooit gebeur nie!  Nie net jy nie, wat swak is, maar 'n 

steierende perd sal ek op sy knieë kan dwing met die krag van my 

pinkie. 

Jy het 'n hart vol krag wat so boos is dat jy self daarin sal verdrink.  Jy 

wys ons hoe susters mekaar moet liefhê.  God het seker bedoel om my 

in die middel van die duisternis te laat, want nou sien ek jou soos ek 

jou nog nooit vantevore gesien het nie. 

[Daar word gefluit.  Adela hardloop na die deur, Martirio keer haar 

voor] 

Gee pad voor die deur!  Gee pad! 

Laat my los! 

Roep maar vir Moeder.  [Bernarda kom binne]  Ja, ek was by hom.  

Kyk my onderrok is vol strooi.  Die bed van 'n slet? 

[Adela konfronteer haar ma]  Nou is dit klaar met hierdie 

tronkwagterstaal!  [Sy gryp haar moeder se stok en breek dit 

middeldeur.  Knak dit oor haar knie] 

Dis wat ek doen met die stok van 'n tiran!  Nie een tree verder nie!  

Van Pepe alleen neem ek bevele. 

[Poncia, Magdalena en Angustias verskyn ook nou op die toneel] 

Ek is syne.  [Aan Angustias]  Dit moet jy weet - en gaan na die 

agterplaas en sê dit vir hom.  Hy sal die baas wees in hierdie huis.  Hy 

staan daar buite sterk soos 'n leeu. 
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Niemand kan my keer nie! 

['n Geweerskoot knal] 

Pepe!  My God!  Pepe! 

[Sy hardloop uit] 

 

---ooOoo--- 

Hierdie monoloog is ook geskik vir Grade 9-12 

(Tafelberg Uitgewers, Kaapstad) 

 


