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YERMA: 

Ek kom van die fontein.  Ek het vars water vir die maaltyd gaan haal.  

Hoe gaan dit in die boorde Juan? 

Jy bly vanaand tuis? 

Jy moet gaan sorg vir die vee.  Dis 'n boer se plig.  Dit weet ek goed.  

Moenie my dit weer 'n slag sê nie. 

Elke man het sy eie lewe en elke vrou hare.  Ek vra jou nie om te bly 

nie.  Hier het ek alles wat ek nodig het.  Jou susters waak goed oor 

my.  Hier eet ek vars brood, wit kaas en gebraaide lamsvleis; en daar 

in die berge, het jou vee volop weiveld nat van die dou.  Ek dink jy kan 

in vrede lewe. 

Om in vrede te kan lewe moet 'n mens 'n geruste gemoed hê?  En jy 

het dit nie? 

Verander van gemoed.  Ek weet hoe jy oor hierdie dinge voel.  Jou 

skaap in jou kraal en jou vrou tuis.  Presies.  Die vrou tuis.  Wanneer 

dié huis nie 'n graf is nie.  Wanneer die stoele breek en die lakens so 

baie gebruik word hulle verslyt eintlik.  Maar dis nie wat hier gebeur 

nie.  Elke nag, as ek gaan slaap, lyk my bed vir my splinternuut en 

blink asof hy nou net uit die stad gekom het. 

Jy het alle reg om op jou hoede te wees?  Op jou hoede?  Teen wat?  

In niks kom ek jou te na.  Ek onderwerp my geheelenal aan jou wil, en 

wat ek ly, steek ek weg hier binne in my eie vlees.  En dit word dag na 

dag erger.  Laat ons nie verder daaroor praat nie.  Ek sal my kruis so 

goed dra as ek kan, maar moet my niks vra nie.  As ek my skielik kon 

verander in 'n ou vrou met 'n mond soos 'n verlepte blom, sou ek nog 

vir jou kon glimlag en met jou kon saamlewe.  Maar nou, nou moet jy 

my alleen laat in my ellende.  Niks ontbreek my nie maar ek slaap nie, 
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ek kan nie slaap nie.  Ja daar skort iets.  Jy het al amper vergeet maar 

ek is nie jy nie.  Julle mansmense het heeltemaal 'n ander lewe.  Jul 

vee, jul vrugtebome, julle gesprekke ondermekaar, maar vir ons vroue 

is daar net een ding en dis om kinders te kry en hulle groot te maak.  

Ek wil nie my broerskinders aanneem nie.  Ek wil nie 'n ander vrou se 

kind groot maak nie.  My arms sou blokke ys word, so gou ek die kind 

optel.  Ek hou vol om my kop teen 'n klip te stamp.  Ja, 'n klip, en dis 

'n skande dis 'n klip want dit behoort 'n mandjie vol blomme te wees 

en soet water. 

Ek het nie binne hierdie vier mure gekom om my te berus nie. 

Wanneer my kop met 'n sakdoek vasgebind is sodat my mond nie kan 

oopval nie en my hande vasgemaak is in my doodskis, dan, eers dan in 

daardie uur sou ek my berus. 

Ek smag na die water en daar is nóg glas nóg water.  Ek wil klim tot 

bo-op die berg en ek het geen voete nie.  Ek wil vir my 'n onderrok 

borduur en ek vind geen garing nie. 

Ek weet nie wie ek is nie.  Laat my nou gaan dat ek 'n bietjie verligting 

kan kry.  In niks het ek jou te kort gedoen nie. 

Jy Juan wil hê hierdie deur moet toe wees en 'n ieder in sy eie huis.  

Om met jou bure te gesels is geen sonde nie.  As hulle 'n gesprek met 

my aanknoop wil jy hê ek moet my mond toe maak en onthou ek is 'n 

getroude vrou. 

Getroud!  Jy wil my verplig en my opsluit omdat jy my man is. 

Ek smeek jou, bly stil.  Laat ons die saak daar laat. 

Eet jy saam met jou susters.  Ek is nie honger nie. 

[Juan af] 

Ai, wat 'n dorre veld van smart! 

Ai, wat 'n poort geslote vir die skoonheid! 

Ek wil 'n seun hê ek wil ly… die wind 

bied my 'n malva aan bleek soos die maan. 

Dié twee fonteine wat wit in my wel 

van warm melk in die geslotenheid 
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van my miskende vlees, is twee hoefslae wat 

die tak laat bewe van my sieleangs. 

Ai, blinde borste onder my rok! 

Ai, duiwe sonder oë of kleur! 

Ai, my gevange bloed, jou pyn 

slaan wespesteke in my hart! 

Maar jy moet kom, sal kom, my kind my skat, 

want die water gee sout, die aarde vrug, 

en ons liggame dra dierbare kinders 

soos wolke swanger is van reëns. 

 

---ooOoo--- 

(Uitgewers: HAUM) 


