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BERTA: 

Fidel, hoe kan jy dit 'n goeie middag noem as elke swaap dié tyd van 

die middag aan my deur wil kom klop. 

[Tersyde]  Hy vra nog of ek kwaad is vir hom?  By al die heiliges in die 

hemel weet hy dan nie meer wat hy aangevang het nie? 

[Sy gaan by haar huis in en klap die deur toe.  Daar word weer aan die 

deur geklop.  Sy maak oop] 

Fidel, as jy weer na hierdie huis toe kom gaan ek jou my hand laat 

proe, soos jy hom nou proe. 

[Sy klap hom, staan terug en klap weer die deur toe.  Berta maak weer 

oop as Fidel na haar roep] 

Fidel, moenie so na my roep nie!  Ek wil nie hierdie lawaai hoor nie.  

Weet jy dan nie dat dit Sondagmiddag is nie?  Het jy dan geen gevoel 

vir ordentlike mense wat 'n bietjie wil rus nie? 

Ek het geen gevoel vir jou nie.  Ek hét allerhande gevoelens, maar 

hulle is almal nare gevoelens. 

[Salome steekhaar kop by haar deur uit en vermaan Berta]  Salome, 

mag my tong in hierdie mond lam word.  Ja, en mag my oë toeslaan 

en my ore ook as ek hom nog môre liefhet.  O! hy kan vir hom 'n 

ander nooi gaan soek?  Jou raad is nie nodig nie, Salome Molina.  Jy 

met jou lang neus… wat jy altyd in almal se sake wil steek.  Ek beledig 

jou, ja.  Is jy dan so waffers dat jy nie sleg gesê kan word nie?  Het ek 

jou miskien gevra om hier te kom staan?  Die groot Salome Molina.  Sy 

is bang vir Sondag se boete. 

[Sy draai na Fidel]  En jy, jou pierrewaaier, gaan spog jy dan maar by 

Celestina Garcia.  Sy sal jou seker beter kan waardeer as ek.  

Gisteraand het jy en Celestina mos tweekeer om die dorpsplein geloop, 
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en ek moes maar daar op 'n bank bly sit en die hele spektakel 

aanskou…  O, jy moes geldsake met haar bespreek?  Ha!  Dis nou 

weer 'n mooi verskoning.  Ek loop my vriende raak en hulle sê vir my: 

"Die arme Berta, met so 'n kêrel."  En hoe dink jy het ek toe gevoel?  

Ja, ek kan begryp.  Ek begryp maar alte goed dat alles tussen ons nou 

verby is.  Jy vry na elke meisiekind wat jy in die hande kry. 

Ek gee nie om of Celestina die dogter van Din Nimfo is nie.  Vir al wat 

ek omgee kan sy maar die president se dogter ook wees! 

As jy met haar gaan trou, gaan jy 'n lekker vet bruidskat in-oes, en dan 

sal die arme Fidel Duran mos nie meer hoef te probeer om groot 

houtdeure met sy klein beiteltjie te versier nie.  Maar twee groot 

kerkdeure is ver bo jou vuurmaakplek… 

Ek sal nié langs jou kom sit nie!  Wil jy hê dat Salome moet loop sê dat 

ek 'n sedelose meisie is? 

Nou goed, ek sal hier sit maar net vir 'n klein rukkie.  [Sy gaan langs 

hom sit op die putmuur] 

Nou praat gou laat ek hoor.  Die hele wêreld weet van die nuwe kerk 

wat hulle bou.  Maar ek het nie geweet dat Din Nimfo, agteraf, die 

wengeld van sy hanegeveg gegee het om die kerk te bou nie? 

Waar kom jy daaraan?  Of behandel Don Nimfo jou noual soos sy 

seun, sodat hy selfs sy geheime vir jou kom vertel? 

O, en dit is waarom jy Celestine geflikfooi het om dié hele storie uit 

haar te kon kry. 

[Sy versteek 'n glimlag agter haar hand en sê ewe onskuldig]  Ek 

wonder vir wie Don Nimfo gaan vra om die kerkdeure te maak?  

Miskien vra hy daardie gebroeders Ochoa van Monterrey…  Vir jou vra!  

Ha! 

O, en het jy dit alles aan Celestina verduidelik?  Dat jy die werk moet 

kry om vir my 'n bruidsuitset en 'n huis te koop?  …O, is dit waarom jy 

kastig vir haar ogies gemaak het?  [Sy klap haar hande]  Jou stukkie 

toneelspel was 'n dawerende sukses.  Vandag weet die hele wêreld dat 

Celestina die arme Berta se kêrel van haar afgevat het.  Ek vir jou glo?  
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Glo die hasie dan die slang?  Glo die boom dan die weerligstraal?  Glo 

ek dan 'n man wat sulke vieslike leuens kan vertel? 

Moenie met jou slimpraatjies hier by my kom nie.  Ek weet wat ek met 

my eie oë gesien het, en ek het gesien hoe jy met Celestine loop en 

vry.  Gisteraand het ek dit gesien… en al die ander mense het dit ook 

gesien.  Ek sou eerder 'n uitgehongerde jakkals kon vertrou. 

En wie sê jy gaan met my trou?  O, jy!  Is ek dan 'n brakkie wat al sy 

baas se bevele moet gehoorsaam? 

Ek sterf eerder sonder kinders as om met 'n man soos jy te loop en 

trou.  Mag hierdie hand van my gebreklik word as ek ooit die 

huwelikskontrak met jou onderteken.  En gaan vertel die goeie nuus 

maar aan Celestina, daardie geitjie met die vier sterte. 

 

---ooOoo--- 

(Teks: Dalro) 


