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Die toneel speel af in 'n vertrek in die huis van Bernarda Alba na die roudiens 
van Bernarda se man.  Die vertrek is vol vroue in rouklere.  Bernarda en haar 
vyf dogters kom binne. 
 
 

BERNARDA: 

[Aan bediende]  Stilte!  Minder skreeu en meer werk.  Jy moes gesorg 

het daarvoor dat hierdie hele plek skoner was vir die rouklaers.  Toe 

loop!  Dis nie jou plek hierdie nie!  Die armes is soos diere.  Dit lyk of 

hulle van ander stof gemaak is.  Ek weet hulle voel ook smarte maar 

hulle vergeet dit voor 'n bord ertjie sop… 

[Sy gaan sit]  Magdalena, hou op met huil!  As jy wil huil, kruip onder 

jou bed in!  Hoor jy my! 

Is die lemoenstroop geskink, Poncia?  Gee vir die mans ook en laat 

hulle uitgaan soos hulle binnegekom het.  Ek wil nie hê hulle moet hier 

deurstap nie. 

Pepe el Romano se moeder was daar.  Angustias het sy moeder 

gesien.  Nóg sy, nóg ek het Pepe gesien.  Wie wel daar was, was die 

wewenaar van Darajalí.  Hom het almal gesien. 

Al man na wie vroue in die kerk behoort te kyk is die priester; en dit 

alleen omdat hy rokke dra.  Om rond te kyk, is om na die warmte van 

'n ferweelbroek te soek. 

Singpraat: 

 Geloof sy god.  [Slaan die kruis en tik met kierie op vloer] 

 Rus in vrede met die heilige engele aan jou koppenent. 

 Skenk rus aan u dienaar, Antonio María Benavides.  En gee hom 

die kroon van u heilige glorie. 
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[Bernarda aan Magdalena wat begin huil]  Sjuut!  [Sy tik met haar 

kierie op die vloer.  Al die vroue af - aan hulle wat so pas die vertrek  

verlaat het] 

En gaan nou terug na julle huise toe om alles te kritiseer wat julle hier 

gesien het!  Mag dit jare duur voor julle weer julle voete oor my 

drumpel sit.  Ja, die hele dorp het gekom om my huis vol te stink met 

die sweet van hulle onderrokke en die gif van hulle tonge.  Juis so 

moet 'n mens praat Amelia, op hierdie vervloekte dorp sonder 'n rivier 

- hierdie dorp met putte, waar jy altyd bang is die water wat jy drink is 

vergiftig. 

Kyk hoe vuil het hulle die vloer getrap. 

Kompleet asof 'n trop bokke hier deurgetrek het. 

Martirio gee my jou waaier, en soek dan 'n ander, want jy sal hom 

nodig kry.  In die agt jaar wat die rou duur, sal daar nie 'n asempie lug 

van die straat af in hierdie huis inkom nie.  Ons sal maak asof ons 

deure en vensters met bakstene toegemessel is.  Dis wat gebeur het in 

die huis van my vader - en in die huis van my grootvader.  Intussen 

kan julle aan die linne van julle bruidsuitset begin borduur.  Ek het 

twintig rolle linne in my kis waarvan julle lakens en slope kan sny, 

Magdalena kan hulle borduur. 

In dié huis sal julle doen wat ek sê!  Jy sal nie met jou storie na jou 

vader kan draf nie, Magdalena.  Naald en gare vir die vrouens: die 

sweep en die muile vir die mans.  So moet dit wees onder mense wat 

met verantwoordelikhede in die wêreld kom. 

Angustias!  [Roep] 

Angustias!  Angustias!  Na wie en na wat het jy gekyk?  Dink jy dit is 

betaamlik vir 'n vrou van jou stand om agter 'n man aan te loop op die 

dag wat jou vader begrawe word?  Antwoord my!  Na wie het jy 

gekyk?  Ja, jy Angustias! 

[Bernarda stap vorentoe en slaan haar met die kierie] 

Safferd!  Soet kwispelstert!  Weg julle almal! 
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Poncia, dit het my geskok om te sien hoe sy stilletjies na die 

binneplaas wegglip.  Toe het sy agter 'n venster gestaan en luister na 

die praatjies van die mans wat gewoonlik onbetaamlik was.  Dis 

waaroor hulle na begrafnisse kom.  [Nuuskierig] 

Waaroor het hulle gepraat?  Paca la Roseta.  En wat het sy gedoen? 

Sy is die enigste slegte vrou wat ons hier op die dorp het.  Hulle hou 

daarvan om te kyk en daarvan te praat en hulle lippe daarvoor af te 

lek.  En my dogter het dit aangehoor.  Sy aard na haar pa se susters.  

Bleek en soetsappig, en verlief - op die eerste die beste gladgekamde 

windsak.  Wat 'n mens nie alles moet verdra om mense ordentlik en op 

hulle plek te hou nie! 

Angustias is presies nege-en-dertig. 

[Kwaad]  Nie een van my dogters het nog ooit 'n kêrel gehad nie.  En 

nie een van hulle het nog ooit 'n kêrel nodig gehad nie.  Hulle kom 

baie goed sonder 'n kêrel klaar.  In die hele omtrek is daar nie een wat 

goed genoeg is om naby hulle te kom nie.  Die mans hier is nie van 

hulle klas nie.  Wil jy hê ek moet hulle aan die eerste, die beste 

dagloner gee?  Na 'n ander dorp trek?  Nè!  Om hulle daar te verkoop! 

Hou jy jou treiterende tong!  Ek vertrou jou glad en geheel en al nie.  

Jy's 'n bediende en ek betaal jou.  Verder niks. 

 

---ooOoo--- 

 


