Degengekletter
Opzwepende dansen
En liefde die je hart verscheurt…..
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In een hertaling van Jules Noyons (2004)
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PERSONAGES
Don Fernando
Doña Urraca
Don Diego
Don Gomez
Rodrigo
Sancho
Don arias en
Don alonso
Jimena
Conchita
Elvira

-

Koning van Castilië
Infante van Castilië
vader van Rodrigo
graaf van Gormas, vader van Jimena
geliefde van Jimena
verliefd op Jimena

Hovelingen
dochter van Don Gomez
gouvernante van de Infante
gouvernante van Jimena
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Eerste Bedrijf, Scene 1: Jimena's kamer
Jimena, Elvira
Jimena
Wat? Zweer je dat dat waar is? Echt, Elvira?
En dat is wat mijn vader heeft gezegd?
Elvira
Ik sta nog wat te shaken. Ja, Rodrigo,
Your darling, heeft uw vaders groot respect
En ik moet me verschrikkelijk vergissen
Of hij vraagt straks: is dat geen man voor jou?
Jimena
Maar please, vertel me nog een keer, Elvira
Waarom je denkt dat hij Rodrigo kiest.
Kom, nog een keertje, waarop kan ik hopen?
Die toverwoorden hoor ik nooit genoeg!
Zeg het voor mijn part honderdduizend keer
Dat wij straks staan te tongen in de kerk
En gillen jaaaaaa, Rodrigo, jaaaaaa Jimena!!!!!
Hij weet ook wat Don Sancho heeft gezegd?
Dat die jou heeft gevraagd aan mij te zeggen
Dat hij, net als Rodrigo, ook op mij is?
Je hebt hem, hoop ik, toch niet laten merken
Dat ik Rodrigo veel, veel cooler vind?
Dan kiest hij vast Don Sancho, om te kijken
Of ik wel een gehoorzaam meisje ben.
Elvira
Ik zei hem dat het u niet uitmaakt, u hebt
Niet blij gemaakt, maar ook niet afgepoeierd,
U zei niet "doei", maar ook nog niet "ja",
Geen kille blik, geen hunkerende ogen,
U wacht tot vader voor u kiezen zal.
Zo'n volgzaam kind - hij stond ervan te glimmen,
Dat zag ik aan z'n mond en z'n gezicht.
En bij de deur, in haast, zei hij me nog:
"Die beide jongens zijn van goeden huize
Het leger maakt er echte kerels van
Twee jonge honden, fel, en met karakter
Jimena kent haar plicht - wat wil ze zelf?
Vooral Rodrigo is bepaald geen watje
Zijn pa was, in zijn goeie tijd, een held".
En toen was hij verdwenen naar de Raadszaal
De koning kiest een leraar voor zijn zoon
En iedereen is ervan overtuigd dat
Dat erebaantje naar uw vader gaat.
Na de benoeming zal hij met Rodrigo's vader
Hebben ze afgesproken - even babbelen.
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Jimena
Ik zou nu moeten juichen, toch, Elvira?
En toch heb ik een angstig voorgevoel
Want vaak als je moet janken van geluk
Komt er een ramp en sta je weer te janken.
Elvira
Maar die gebeurt nu vast en zeker niet.
Scene 2: De Kamer van de infante. De Infante, Conchita
De Infante
Ga naar Jimena, zeg haar dit van mij:
Wat ben jij voor een stomme hartsvriendin
Dat ik hier haast een sik krijg van het wachten!

50

Conchita
U bent de hele dag met één ding bezig
U bent bezeten, steeds diezelfde vraag:
Of ze nog wel verliefd is op Rodrigo.
De Infante
Ja, boeiuh, ik heb haar zowat gedwongen
Te zien wat voor een hunk Rodrigo is!
Ze smelt voor hem, ze kreeg hem uit mijn handen
Door mij had hij haar arrogantie door,
En dankzij mij ziet zij hem nu wel zitten,
Nu rust ik niet totdat ze zijn getrouwd.
Conchita
Ik snap het niet: zij zijn hartstikke happy
En u zo depri als een Duits gedicht!
U was bij allebei toch zo betrokken?
Maar nu ga ik misschien wel wat te ver.

60

De Infante
Ik lucht mijn hart, of het doet dubbel pijn.
Ik ga je zeggen hoe ik heb gevochten
Hoe ik me moet verbijten, nu nog steeds,
De liefde is een misselijk sadistje
De jongen die ik haar zo opgedrongen heb:
Ik ben er zelf op.
Conchita
Nee????!!!!
De Infante
Voel hoe mijn hart bonst
Nu het hardop zijn naam – RODRIGO!- hoort!
’t Lijkt wel een galopperend paard – hier, voel je?

70
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Conchita
Mevrouw, vergeet niet, u bent een prinses
En hij een officierszoontje, geen adel!
De bladen zullen smullen van dit nieuws!
Uw vader zal dit zeker minder vinden…..
De Infante
Ik snap dat, en nog liever ga ik dood
Dan dat Rodrigo hoort how much I love him
Als koningsdochter moet ik -zeker wetenNiet gaan voor mannen minder dan een prins !
Mijn hart begon te krijsen om dat snoepje
Dat ik niet durfde pakken. 'k Gaf het weg
En bracht het naar de lippen van Jimena.
Om zelf te chillen pookte ik hun vuurtje op.
Dus kijk niet stom als mijn gebroken hartje
Niet meer kan wachten tot ze zijn getrouwd.
Tot dat moment zal ik geen oog meer dichtdoen.
Een hopeloze liefde sterft vanzelf,
Een kooltje dat niet meer wordt aangeblazen…..
Maar wat ik, zucht… wel superheftig vind:
Nog tot de bruiloft kan ik van hem dromen!
Conchita
Als u niks zegt, heb ik ook niks te zeggen,
Behalve: meid, ik heb met je doen!

80
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De Infante
O, ik hoop zo dat zij mijn hoop kapot maakt!
Conchita
Een hoop heeft ze vervuld: ze komt eraan.
De Infante
Wil jij haar op de gang wat bezighouden?
Conchita
En u hier zitten simmen? Kappen nou!
De Infante
Ik wil wat tijd om ietsje bij te trekken,
Dat zij de shit niet leest van m'n gezicht.
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Scène 3:Een plein voor het koninklijk paleis
Don Diego, Don Gomez
Don gomez
Zo, dus u wint, de voorkeur van de koning
Geeft u een rang die ik alleen verdien
Hij wijst u aan als leraar van de kroonprins.

100

Don diego
Hij brengt aan mijn familie deze eer
Om zijn rechtvaardigheidsgevoel te tonen,
Een oude dienst wordt vroeg of laat beloond.
Don Gomez
De koning is een mens, al is hij koning,
En hij maakt fouten, zoals ieder mens.
Don Diego
't Bevalt u niet, maar leg u erbij neer,
't Is niet alleen mijn roem, 't is ook persoonlijk.
En u, u kunt mij nog een eer bewijzen
U hebt één dochter, ik heb maar één zoon:
Onze families zijn voorgoed verbonden
Als u mijn zoon als schoonzoon accepteert.

110

Don Gomez
Uw prinsje zal het hogerop gaan zoeken
De nieuwe veer die in uw reet gestoken is
Maakt hem nog ijdeler, die opgeblazen kikker.
Meneer, weest u de leraar van de prins!
Leer hem een snelle charge uit te voeren,
Te paard te blijven, zeven nachten lang,
Op eigen kracht een veldslag te beslissen,
Maar doe wel alles zelf een keertje voor.
Don Diego
Hij leert genoeg wanneer hij, groen van afgunst
Uit de geschiedenis mijn daden leert.

120

Don Gomez
Een levend voorbeeld is veel effectiever,
Je laat een prins niet stampen uit een boek.
U kaapt het baantje weg dat ik verdiende.
Don Diego
Degene die het kreeg verdiende het.
Don Gomez
De meest geschikte kandidaat verdient het.
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Don Diego
Het zegt genoeg als je wordt gepasseerd.
Don Gomez
U kent het hof, u hebt ervoor gekonkeld.
Don Diego
Één kruiwagen heb ik gehad: mijn roem.
Don Gomez
En mijn roem? Hoe vaak ben ik onderscheiden?
Dus, opa, dit is voor jouw grote mond.

130

Hij slaat hem in het gezicht.
Don Diego trekt zijn zwaard.
Ze vechten, maar Don Diego raakt vermoeid en laat zijn zwaard vallen.
Don Diego
Kom, dood me, na die slag in mijn gezicht,
Nog nooit is mijn familie zo vernederd.
Don Gomez
Je degen is van mij, maar te veel eer
Als ik die trieste buit nog op zou rapen
Bye bye, zorg dat de kroonprins, groen van afgunst
Uit de geschiedenis jouw daden leert
Zorg wel een boeiend hoofdstuk toe te voegen:
Hoe ik je afgestraft heb voor je grote bek.
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Scéne 4: Don diego
Don Diego
O Wanhoop! O, vervloekt bouwvallig lijf!
Heb ik zo lang geleefd voor deze schande?
Kreeg ik dit witte haar als militair
Om al mijn roem ineens te zien verbleken?
Buig ik voor deze arrogante zak?
Blijf ik nu leven, om me dood te schamen?
Dood ik mezelf en komt hij hiermee weg?
Jij, zwaard, dat in mijn hand zo hebt geschitterd
Vind, voor mijn wraak, nu een bekwamer hand.

140

Scene 5: Don Diego, Rodrigo
Don Diego
Ben jij een man, Rodrigo?
Rodrigo
Aan elk ander
Zou ik het supermegavlug bewijzen.

150

Don Diego
Mooie reactie! Dat is balsem voor mijn hart!
Je bent mijn zoon, dat zie ik aan die felheid
In dat temperament voel ik mijn jeugd
Kom hier, mijn vlees en bloed, wis uit mijn schande,
Kom, wreek mij…..
Rodrigo
Huh?
Don Diego
Voor een belediging
Die mijn en jouw eer dodelijk verwond heeft,
Een klap. Ik had die schoft zelf al gedood,
Had deze oude arm mij niet verraden
En zich mijn zwaard uit handen laten slaan
Neem jij het nu, en wreek me met jouw hand
Beproef je moed tegen die botte hond
Alleen met bloed kun je zo'n schande wissen
Dood hem of sterf zelf. Maar vergis je niet
Ik geef je een gevaarlijk tegenstander
Ik heb die kerel, onder 't bloed en 't stof
Terreur zien zaaien in complete legers
Duizend gezichten vol ontzetting en paniek,
En dan, ja, weet je, hij is niet alleen maar
Een knap strateeg, een moedig militair,
Hij is ook…..

160
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Rodrigo
Ja?
Don Diego
De vader van Jimena.
Rodrigo
Wat?
Don Diego
Ja, ik weet, je bent verliefd op haar
Maar leven met zo'n schande is ook sterven
Vooral als wie het deed je dierbaar is.
Scène 6: Rodrigo
Rodrigo
Hij treft me in mijn hart!
De ouwe krijgt een klap die hij niet aan ziet komen
En die is killing: zzzzakkk, het mes in al mijn dromen!
Hij heeft die gast vast tot het uiterste getart!
Het voelt alsof ik doodbloed: hoe moet ik nu kiezen?
Voor lul staan? Haar verliezen?
Was ik er zo dicht bij, zo dicht, zo dicht
Jesus, mag ik verstenah?
Slaat een proleet mijn vader in 't gezicht
Is die proleet de vader van Jimena!
Jimena, vader, liefde of respect
Ik kom er maar niet uit: moet ik mijn hart verraden?
Ben ik een loser? Kwaad, maar niet in staat tot daden?
Doodongelukkig? Of mijn naam voorgoed bevlekt!
Jij, zwaard, jij helper van een hart dat diep gegriefd is
Maar dat ook zoooo verliefd is
Jij, vriend, die mijn geluk aan gort kan steken
Waar ga jij je toe lenah?
Dien jij om de familie-eer te wreken?
Help jij mij om te breken met Jimena?
Dan liever nog een snelle dood
'k Ben aan Jimena net zo trouw als aan mijn vader
Als ik me wreek ben ik voor altijd haar verrader,
Wreek ik me niet, dan eet ik haar genadebrood.
Ofwel ik laat haar stikken en ben onrechtvaardig
Of ik ben haar onwaardig
Ik ben doorboord met pijlen, onder 't bloed
Een stier in de arena
Vooruit, mijn hart, als je dan sterven moet
Dan sterf je, en zo spaar je je Jimena

180
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Dus jij sterft, en de schande leeft!
Pleegt zelfmoord, als een lafaard, als een watje
En in heel Spanje wordt je naam bekend, omdat je
De jongen bent die niet zijn naam verdedigd heeft!
Moet ik dan domweg trouw aan mijn Jimena blijven?
Die ik toch af kan schrijven!
Ik schaam me, dat ik niet dacht aan mijn plicht
En stap in de arena
Een klootzak sloeg mijn vader in 't gezicht
Die klootzak is de vader van Jimena

210
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Tweede bedrijf
Scène 1: Een zaal in het konklijk paleis
Don Arias, Don Gomez
Don Gomez
Goed, ik heb onder ons gezegd wat driftig
Gereageerd, ik ben te ver gegaan;
Maar 't is gebeurd, het valt niet terug te draaien.
Don Arias
De koning wil het, doet u niet zo trots
Hij neemt het hoog op en hij is geprikkeld,
Bereid gebruik te maken van zijn macht.
En dan hebt u geen geldige excuses:
Zijn status, en de ernst van deze krenking
Zij dwingen u tot een enorme knieval
Veel dieper dan normaal in zo'n geval.

220

Don Gomez
Ik schenk de koning, als hij wil, mijn leven
Don Arias
Een fout begaan en dan zo'n grote mond?
De koning mag u nog altijd: kalmeer hem
Hij zei: "ik wil het". En u doet het niet?
Don Gomez
Als ik mijn reputatie hoog moet houden
Kan wat opstandigheid geen halszaak zijn.
En zelfs als het dat wel was, mijn verdiensten
Volstaan om mij te vrijwaren van straf.

230

Don Arias
Hoeveel prestige een onderdaan ook heeft verworven
Nooit staat een koning bij hem in het krijt
U bent wel erg verwaand en u moest weten
Wie voor zijn koning vecht doet niet meer dan zijn plicht.
Die trots van u, mijnheer, wordt u noodlottig.
Don Gomez
Als ik in 't stof bijt, dan geloof ik u.
Don Arias
U hebt het koninklijk gezag te vrezen.

240

Don Gomez
Als mijn hoofd valt, dan valt ook zijn gezag.
Don Arias
Wat zeg ik hem? Ik moet verslag uitbrengen.
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Don Gomez
Schrijf jij je knieval lekker op je buik!
Don Arias af.
Hij kan mijn huis, mijn vrouw, mijn leven nemen
Nooit komt hij met z'n tengels aan mijn naam!
Scène 2: een plein voor het paleis
Don Gomez, Rodrigo
Rodrigo
Moment, meneer.
Don Gomez
Spreek op.
Rodrigo
'k Heb een probleempje,
Ken jij Don Diego?
Don Gomez
Ja.
Rodrigo
Sssst, zachtjes. Zeg,
Weet jij dat, in zijn tijd, die ouwe het symbool was
Van moed en van ambitie? Weet je dat?
Don Gomez
Misschien.
Rodrigo
Het vuur dat in mijn ogen bliksemt
Dat dat zijn bloed is, weet je dat?

250

Don Gomez
Nou en?
Rodrigo
Kom mee, dan zal ik het je laten voelen.
Don Gomez
Verwaande snotneus!
Rodrigo
Pas op. Ik ben jong
Maar ik ben uit het goede hout gesneden.
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Don Gomez
Jij daagt mij uit? Zo, jij bent arrogant,
Je hebt nog nooit een wapen vastgehouden!
Rodrigo
Bij lui als ik is het in één keer raak,
Hun eerste pogingen zijn meesterstukjes.
Don Gomez
Weet jij wie 'k ben?
Rodrigo
De meeste anderen
Worden lijkbleek als ze je naam al horen.
De slachtpartijen die je hebt geleid
Schijnen mijn kansen niet heel groot te maken.
Men zegt dat je nog nooit verslagen bent,
Maar dat maakt je nog steeds niet onverslaanbaar.
Don Gomez
't Bevalt me wat je zegt, je hebt wel lef!
Dat zag ik al een hele tijd geleden,
Ik dacht: "een jongen, die veel goeds belooft"
Ik had je juist mijn dochter willen schenken.
En bovendien: ik heb met je te doen
Een knul met ballen, moet die zo jong sterven?
Bespaar me toch zo'n ongelijk gevecht
Er valt voor mij geen eer aan te behalen.

260

270

Rodrigo
Genoeg gediscussieerd. Kom met me mee.
Don Gomez
Het leven nu al moe?
Rodrigo
Bang om te sterven?
Rodrigo en Don Gomez af.
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Scène 3: De Infante, Jimena
De Infante
Don't cry, lieve Jimena, please, geen tranen
Het is vet hopeloos, maar keep it cool,
Die donderbui van haat zal overwaaien.
Eén wolkje aan een stralend blauwe lucht:
"Niet nu meteen" betekent toch niet "nooit meer"?
Jimena
Mijn bloedend hart is bang voor elke hoop.
Ik ben jou net HET nieuws aan het vertellen
Slaan onze schoonvaders elkaar verrot!
Ik hoorde van die superdomme ruzie
En al mijn dromen weg, voorbij, kapot!

280

De Infante
Je laat je niet opfokken door die macho's!
Wat zo snel mis is, is heel snel weer goed!
Want wat een rookwolk, voor zo'n binnenbrandje!
De koning zei al dat het uit moest zijn.
Jimena
Dit komt niet goed. Die man is zo beledigd,
Dat maakt een "sorry" nooit meer ongedaan.
Want haat die zwijgt en alsmaar ligt te gloeien
Die wakkert gloeiendhete vuren aan.

290

De Infante
Zodra jij met Rodrigo in de kerk staat
Weten die vaders niks meer van hun haat.
Jimena
Ik moet wel janken, dit vind ik zoooo minder,
Gister is helse pijn en morgen is inktzwart.
De Infante
Wat maakt je bang? De kracht van een bejaarde?
Jimena
Rodrigo is een jackass….
De Infante
Maar te jong.
Jimena
Lef heb je al wanneer je durft te vechten.
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De Infante
Schiet nou niet in een stress wat hij gaat doen,
He is too much in love with you to hurt you
Één woord van jou: hij chillt onmiddellijk.

300

Jimena
Maar chillt hij niet, dan ben ik diep in trouble!
En chillt hij wel, wat zeggen ze van hem?
Kan iemand zo'n blamage laten lopen?
De Infante
Maar als ik, tot de woede wat gezakt is
Die 100% hunk gevangen neem?
Ik zorg dat hij de held niet uit kan hangen.
Is dan jouw hartje wat gerustgesteld?
Jimena
Meid, het zucht opgelucht bij de gedachte!

310

Scene 4: Conchita komt op
De Infante
Conchita, just in time! Haal jij Rodrigo?
Conchita
De Graaf en hij, zij hebben…..
Jimena
O my God !
De Infante
Wat? Zeg het dan.
Conchita
Ze gingen samen weg.
Jimena
Zij tweeën?
Conchita
Ja. Ze maakten zachtjes ruzie.
Jimena
Ze vechten vast al. Pech, je was te laat.
Ik ga, ja sorry, geen tijd te verliezen……
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Scene 5: De Infante, Conchita
De Infante
O shit! Mijn hart vliegt alle kanten op!
Ik huil om haar, maar droom weer van haar vriendje
Bye bye, mijn rust, dag lieve liefdespijn!
Want als Rodrigo wegdrijft van Jimena
Dan bonst mijn hart van een geheim plezier.

320

Conchita
Zij is uw hartsvriendin! U bracht ze samen!
Vergeet u dat voor dit laffe gekwijl?
De Infante
Noem dat geen laf gekwijl, nu het mijn hartje
Razend en tierend zegt wat het moet doen.
Scheld hem niet uit: ik hou van deze beul.
Conchita
Wazzup? Bent u compleet out of your mind?
De Infante
Weet je, de mind kan niet zoveel beginnen,
Als er zo'n zoet vergif zit in je hart!
Conchita
En u bent blind, want u zei zelf….
De Infante
Ik weet het,
Maar als Rodrigo dit duel nou wint?
Als hij die vechtmachine eens verslaan zou?
Dan zou hij 't waard zijn dat ik van hem hou,
Dan hoef ik me niet meer voor hem te schamen!
Verslaat hij Don Gomez, wat kan hij niet?
Ik zie al voor me hoe hij, chill en fluitend,
Wat koningen de schedel in zal slaan,
Of dat hij al Marokko heeft veroverd
Hoe bang die Marokkanen voor hem zijn…..
Conchita
Goh, wat een knetterstonede fantasieën,
Nu er, misschien, wie weet, gevochten is!
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De Infante
Rodrigo 's pissed en dat deed Don Gomez en
Ze gingen samen weg, dat zegt genoeg.
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Scene 6: Het gevecht tussen Don Gomez en Rodrigo. Rodrigo is verrassend sterk, het is een
spannend en spectaculair duel waarin de kansen enkele malen keren. Uiteindelijk doodt
Rodrigo don Gomez. Jimena komt op en ziet het lijk van haar vader. Ze kijkt ontzet.
Scene 7: Bij de koning
De Koning, Don Arias, Sancho
De Koning
Zo trots is Don Gomez dus, en zo koppig!
Hij denkt dat hij wel wegkomt met die klap?
Don Arias
'k Heb, namens u, lang op hem in staan praten,
Ik heb mijn best gedaan, maar niets bereikt.
De Koning
Well fucking hell! Zie je dat nou! Zo'n patser!
Geen grein respect, geen zin mijn zin te doen!
Don Diego slaan, dan spugen op zijn koning!
Schrijft mij de wet voor, aan mijn eigen hof!
Al vocht hij als een tijger in de oorlog
Ik breek zijn arrogante ruggengraat.
Ik had die klap al keihard moeten straffen
Maar heb geduld met hem gehad. Tot nu!
Kom, pak hem op, en sla hem in de boeien,
Ja, nu meteen, ook als hij zich verzet.
Sancho
Misschien dat hij, met nog wat tijd, wel inbindt
Hij kookte, toen we 'm troffen na die klap,
En stomend van de opgelaaide woede,
Draait een zo trots karakter niet snel bij.
Ik weet wel, hij zit fout, maar voor wie mans is,
Man, "sorry" seems to be the hardest word!

350
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De Koning
Don Sancho, stil, want als je 't voor hem opneemt
Denk ik dat jij er net zo eentje bent.
Sancho
Ik zeg niets meer, maar, alstublieft, mijn koning
Een woord nog in zijn voordeel.
De Koning
Wat dan wel?
Sancho
Nou, iemand die gewend is om te winnen,
Die kan gewoon niet op zijn knieën gaan,
Omdat zoiets gezichtsverlies betekent.

370
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Wat u hem vraagt is een te grote stap.
Hij zou het doen, als hij niet zoveel moed had.
Vraag zijn gestaalde arm om deze kwestie
Met degens uit te praten: doet 'ie zo.
En wie er voor Don Diego op komt dagen
Die pak ik dan, voor Don Gomez het weet.
De Koning
't Is dat je pas komt kijken. Dat was juist wat……
Scene 8: Don Alonso op
Don Alonso
De Schrik van Tanger, Don Gomez, is dood.
Don Diego is, dankzij zijn zoon, gewroken.

380

De Koning
Meteen al toen ik hoorde van die klap,
Voorzag ik wraak en wilde dat voorkomen.
Don Alonso
En dit verlies treft ons nu dubbel hard,
Want aan de kust zag men een tiental schepen
Van Marokkanen, met gehesen zeil
Die dreigend dicht bij onze stranden liggen.
Don Arias
Maar zij denken dat Don Gomez nog leeft,
En hebben vast de schrik nog in de benen
Met al die slachtingen vers in het hoofd
Zoeken ze vast niet weer de confrontatie.

390

De Koning
Het steekt ze - en dat zal het blijven doen
Dat ik hun volk verdreven heb uit Spanje.
Dit mooie land, dat te lang Islamitisch was,
Bezien zij constant met jaloerse ogen.
Verdubbel hier, en aan de kust, de wacht,
En meer kunnen we toch niet doen, vanavond.
Don Alonso
Jimena staat hier ook nog voor de deur
In tranen, om genoegdoening te vragen.
De Koning
Hoewel ik medelijden heb met haar,
Vind ik dat Don Gomez de dood verdiende,
Hoe groot ook zijn verlies is voor het land.

400

Scene 9: De Koning, Sancho, Don Arias, Jimena, Don Diego
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Jimena
Recht, Sire, recht!
Don Diego
Luistert u naar mij, Sire!
Jimena
'k Lig aan uw voeten.
Don Diego
'k Heb uw knieën vast.
Jimena
Recht, vraag ik.
Don Diego
Laat mij uitleg geven, sire.
Jimena
Straft u het gore lef van dat stuk tuig
Hij heeft de steun van uw gezag verbrijzeld,
Pappa gedood.
Don Diego
Als wraak voor die van hem.
Jimena
Een onderdaan vermoord: dan straft de koning.
Don Diego
Behalve als de wraak gewettigd was.
De Koning
Sta op, en zeg wat je te zeggen hebt.
Jimena, spreek, ook ik treur om je vader.(tot Don Diego)
U hoor ik straks, dus praat er niet doorheen.
Jimena
Pappa is dood. Ik zag, met eigen ogen,
Zijn bloed, in scheuten, gutsen uit zijn zij.
Dat bloed, dat keer op keer uw rijk beschermde,
Dat bloed, dat al uw vijanden versloeg,
Dat bloed, dat, gulpend, nog van woede kookte,
Omdat het niet vergoten was voor u,
Dat bloed, dat in geen slachtpartij gevloeid heeft
Stroomt, door Rodrigo, hier over de grond!
Ik kwam net aangerend, bleek en verbijsterd:
Hij was al dood. Ja, sorry dat ik huil.
Mijn adem stokt als ik dit moet vertellen:

410

420

19

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Jules Noyons
hanoy@hetnet.nl
gedownload op 16 juli 2019

Mijn tranen doen de rest van het verhaal.(Pauze, ze herneemt zich)
Duld niet dat in uw land, onder uw ogen,
Zulk crimineel gedrag de dienst uitmaakt.
Sta niet te slapen, als uw beste mannen
Het doelwit zijn van bloedige terreur,
Dat zo'n heethoofd hun roem vertrapt, baadt in
Hun bloed, hun nagedachtenis besmeurt!
Dus: mijn vader is dood, wilt u hem wreken.

430

De Koning
Don Diego, antwoord.
Don Diego
Ik benijd de man
Wiens leven op is als zijn lichaam op is,
Want voor oud-strijders is de ouderdom
Een bitter lot, na heel zo'n carrière.
Ik word beledigd en ik kan niets doen!
Wat mij in geen gevecht is overkomen,
Geen vijand ooit gelukt is, dat presteerde
Mijnheer Gomez hier, bijna voor uw neus,
Jaloers op uw benoeming, misbruik makend
Van 't feit dat ik bejaard en weerloos ben.
Zo zou dit haar, in 't leger wit geworden,
Dit bloed, dat ik zo vaak voor u vergoot,
En deze arm, schrik van uw tegenstanders,
In schande naar het graf zijn afgedaald,
Als ik geen zoon verwekt had die zijn vader,
Die Spanje, die zijn koning waardig is.
Hij leende mij zijn hand, hij heeft gestoken,
Hij heeft mijn eer gered en mij gewroken.
Als op het tonen van gevoeligheid en moed,
Als op het wreken van een schande straf staat,
Heb ik, en ik alleen, die straf verdiend.
Want dwaalt de hand, dan wordt het brein veroordeeld.
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De Koning
De zaak is van gewicht en goed beschouwd
Moet hij door de gehele raad besproken.
Don Sancho, breng Jimena naar haar huis.
Jimena
Een moordenaar verdient de doodstraf, Sire.
De Koning
Neem rust, mijn kind, dat je verdriet bedaart.
Jimena
Gedwongen rust zal mijn verdriet vergroten.

460

Derde Bedrijf
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Jimena's huis
Scène 1: Elvira, Rodrigo
Elvira
Rodrigo, man, wat heb je nou gedaan?
Wat doe jij, jackass, in Jimena's kamer?
Rodrigo
Ik ga mijn zwarte toekomst tegemoet.
Elvira
Is dit een nieuw soort kicken, op te duiken
In 't huis dat je in rouw gedompeld hebt?
Je komt je bij je slachtoffer verstoppen?
Rodrigo
Ik lever mij hier aan mijn rechter uit.
Ja, sta me niet zo kippig aan te kijken,
Ik heb een man gedood, dus ik moet dood.
Mijn rechter is mijn lief, is mijn Jimena
'k Verdien de dood nu ik haar haat verdien.
Wat ik het allerliefste wil is dat haar mond mij
De doodstraf geeft en dat haar hand mij doodt.

470

Elvira
Blijf liever uit haar buurt, en uit haar handen,
Ze is gevaarlijk nu, ze zit nog in zoooo'n fit!
Rot op, als ze jou ziet in deze toestand,
Begaat ze nog een ongeluk. Pleur op.
Rodrigo
Echt niet. Mijn liefje, die ik pijn gedaan heb,
Is, als ze mij verrot steekt, nooit te kwaad.
En sterf ik sneller door haar op te fokken,
Dan sterf ik straks geen duizend doden meer.

480

Elvira
Jimena is in het paleis, in tranen
En als ze thuiskomt, is ze niet alleen.
Rodrigo, moven, please, doe het voor mij!
Ze zien jou hier, wat zullen ze dan zeggen?
Moet zij, als toetje, nog zo'n roddel horen:
"Ze had haar vaders moordenaar in huis"?
Ze komt eraan, ik zie haar al, daar is ze,
Ze staat voor lul, verstop je op z'n minst!

Scène 2: Sancho, Jimena, Elvira.
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Sancho
Ja hoor, ik zeg: hier moeten koppen rollen.
Ja, logisch dat je kwaad bent, dat je huilt,
En ik ga hier niet iets lopen verzinnen
Dat jou weer softer maakt of dat je troost!
Maar als ik iets mag doen om je te helpen
Gebruik mijn degen en ik straf die hond,
Gebruik mijn liefdesvuur om je te wreken,
Want vlammen zal ik, als ik vecht voor jou…..

500

Jimena
Wat moet ik nog?
Sancho
Mijn aanbod accepteren….
Jimena
De koning doet mij recht. Heeft 'ie beloofd.
Sancho
De molen van het recht, die maalt zoooooo langggggzaaam……
Heel vaak verjaart een misdaad, ongestraft!
Twijfel en traagheid geven veel ellende
Als ik het recht nou eens in handen nam?
't Is clean en zo gebeurd, succes verzekerd….

510

Jimena
Dat is de laatste optie. Als dat moet,
En jij hebt nog zo'n medelijden met me,
Wreek jij me dan. Maar pas als ik het zeg!
Sancho
Je zou me daarmee zo gelukkig maken!
Dus ik heb hoop. Ik ga tevreden weg.
Scène 3: Jimena, Elvira.
Jimena
At last! Bij jou hoef ik me niet te schamen
Nu lucht ik mijn geheimste hartepijn…..
Mijn pappa is vermoord, Rodrigo deed het,
Die jongen hield voor 't eerst een degen vast!

520

Elvira
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Relax een beetje, dame….
Jimena
Muts! Relaxen?
Relaxen? Nu ik doodga van de pijn?
Die pijn zal ook wel never minder worden:
Rodrigo deed het, maar ik haat hem er niet om.
Elvira
Hij doodt uw vader en u houdt nog van hem!
Jimena
Ik hou van hem? Elvira, I adore him!
Mijn vijand en mijn vriend, dat is dezelfde
Hij vecht nog met mijn vader, in mijn hart:
Hij drijft hem in het nauw, pareert zijn slagen
Soms is hij zwak, dan haalt hij lelijk uit,
Maar al ben ik compleet door hem betoverd,
Hij breekt mijn hart, maar zeker niet mijn wil.

530

Elvira
U laat hem arresteren?
Jimena
Echt wel! Gekkenhuis:
Ik wil hem dood en ik sta doodsangst uit:
Want gaat hij dood, dan volg ik, als zijn bruid…..
Elvira
Believe me, miss, u kunt wel overdrijven!
Was u wat liever voor dat lekker ding,
Dan zou u toch een goede dochter blijven,
U gaf hem aan, now leave him to the King.

540

Scène 4: Rodrigo, Jimena, Elvira
Rodrigo
O.K., je hoeft me niet meer te vervolgen!
Aan jou de eer. Kom, steek me nu maar dood.
Jimena
Elvira, knijp 'es in mijn arm, wat is dit?
Rodrigo, daar! Rodrigo, in mijn huis!
Rodrigo
Kom, spaar me niet en proef de zoete smaak
Van mijn bloedige dood en van jouw wraak.

Jimena
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O shit!
Rodrigo
Nee, luister…..
Jimena
Ik ga dood…
Rodrigo
Ik zeg je….
Jimena
Tief op, en laat me sterven
Rodrigo
…..nog één ding,
Dan antwoord jij alleen met deze degen.
Jimena
Dat ding? Mijn vaders bloed zit er nog aan!

550

Rodrigo
Jimena…
Jimena
Weg met dat disgusting wapen!
Het schreeuwt: "een moordenaar" en "maak hem dood"!
Rodrigo
Kijk er maar naar, je moet me nog meer haten….
Jimena
Dat wapen weg, of ik ga kotsen. Nou?
Rodrigo
Goed, wat je wilt, maar jij moet me beloven
Dat jij een einde aan mijn kloteleven maakt.
Want denk maar niet dat ik me laat verleiden
Tot laffe spijt van een terechte daad.
Jouw pa was fout, hij heeft mijn pa geslagen,
In zijn gezicht! Hoe kan ik dat verdragen?
Je weet, mijn pa, die in de oorlog vocht,
Die zit dan stuk. Ik ook. Ik heb jouw pa gezocht,
Ik vind hem, ik neem wraak en straf de dader.
Hij zou er nu opnieuw aangaan, je vader!
Toch heeft, tegen mijn pa en tegen mij
Een meisje hard gevochten: dat was jij.
Zo sterk was je: mijn vader zwaar beledigd
En bijna had ik hem toch niet verdedigd!
'k Moest kiezen, voor mijn pa of voor mijn lief,

560
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Ik dacht: nu ben ik zelf te agressief!
Ik dacht - door jou - : moet het nu weer met klappen?
En ik besloot al van die optie af te stappen,
Tot ik, obsessed van jou, besefte dat
Jij voor een loser geen respect meer had!
Diep in je hart heb je mij toegelaten,
Want ik ben cool! Een lafaard zou je haten!
Dus dat ik, als ik deed wat jij me vroeg,
Me tegenover jou gênant gedroeg!
Nu sta ik hier voor jou, jij moet mij doden,
Ik heb je net mijn leven aangeboden.
Jouw vader stierf, jij moet hem wreken, goed:
Ik hol niet weg, maar kom je tegemoet
Mijn bloed voor zijn bloed, kom, hier moet je stoten,
Want ik ben trots dat ik het heb vergoten…..
Jimena
Ja shit man, ik moet jou naar 't leven staanDat jij 't niet hebt gepikt staat me best aan!
Dat ik hier sta te gillen en te zuchten:
Is geen verwijt, 't is om m'n hart te luchten.
Die asshole heeft jouw vader gekleineerd,
Je bent een lul als je niet reageert!
Terecht heb jij mijn vader laten boeten,
En toen wist ik meteen wat ik zou moeten!
Maar 'k ben verliefd! Ik ben zoooo desperate!
Was hij maar neergedonderd van een flat,
Ik had maar hoeven kijken naar je ogen
En het verdriet was zomaar weggevlogen,
Mijn wonden waren wonderful verpleegd,
Zodra jouw hand mijn wang had afgeveegd!
Nu stierf mijn pa en moet ik van jou scheiden
Want denk maar niet dat ik me laat verleiden
Om slap terug te schrikken voor jouw straf:
Jij was geen mietje? Ik ben ook nooit laf!
Jij deed mij pijn om mij een man te geven,
En om jouw vrouw te zijn neem ik je leven.

570
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590

600

Rodrigo
Nou, stel niet langer uit wat je wilt doen!
Als jij mij doodt, maak je me doodgelukkig.
Jimena
Jij geeft mij dus jouw hoofd, als een cadeautje?
Ik moet het eisen, jij verdedigt het.
Rodrigo
Is het dat je terugschrikt voor mijn straf?
Ik was geen mietje en jij was nooit laf!!!!

610
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Jimena
Jij wilt mij helpen! Jij doodde mijn vader
Maar om mijn hulp heb je toen niet gevraagd….
Rodrigo
Door jou te sterven zou me liever zijn dan
Te leven met jouw levenslange haat.
Jimena
Ga weg, ik haat je niet…..
Rodrigo
Dat moet.
Jimena
Hoe kan ik?
Rodrigo
Maar als je na mijn daad nog van me houdt
Dan wordt er wel vet over je geroddeld!
Jimena
Ze huilen straks hun ogen rood om mij:
Ik hou van jou en toch eis ik je doodstraf.
Rodrigo
O, miracle of love….
Jimena
O, megaflop….

620

Rodrigo
Wij draaien mooi voor onze ouders op….
Jimena
Rodrigo, wie….
Rodrigo
Jimena, wie verzint het?
Jimena
't Geluk weg, als je net denkt: nu begint het!
Rodrigo
Dat het, om zo te zeggen, voor je ligt Tot iemand such a fucking mess aanricht!

Jimena
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Een teringzooi!
Rodrigo
Ja. Spijt. Wel errug laat.
Jimena
Ik luister niet meer. Ik wil dat je gaat.
Rodrigo
Bye babe, ik zal nog met mijn leven zeulen
Tot ik het weg kan geven aan jouw beulen.
Jimena
Als jij je straf krijgt, heb je wel mijn woord
Dat ik mezelf meteen daarna vermoord.
Nou, zorg dat ze je niet zien bij de deuren…

630

Elvira
Hé miss, wat er met u ook gaat gebeuren…
Jimena
Pleur op. Ik heb geen wil meer, en geen kracht.
Ik wil alleen de stilte, en de nacht.

Scene 5: Het plein voor het paleis.
Don Diego, De Infante (later)
Don Diego
Je kunt ook nooit volmaakte vreugde smaken,
In elk succes klinkt wel een traantje door,
In elke blauwe lucht is er een wolkje
Dat het geluk een somber tintje geeft.
Ik moet gelukkig zijn maar zit in zorgen,
Ik baad in vreugde en ik beef van angst.
Verdomd, ik heb mijn vijands lijk zien liggen,
Maar wie hem voor me doodstak zie ik niet.
Vergeefs heb ik, met deze stramme poten,
De hele stad al drie keer afgezocht,
En in dit pikkedonker denk ik telkens
Hem te omhelzen - ik omhels een schim,
Dus elke keer word ik weer ongeruster:
Ik zie me staan, op zijn begrafenis…..

640

Scène 6: Don Diego, Rodrigo, De Infante
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Don Diego
Rodrigo! God zij dank, ik mag je vinden!

650

Rodrigo
Fuck off!
Don Diego
Bederf mijn stemming nou niet weer,
Laat mij wat adem scheppen voor een toespraak. (schept adem)
Je vader is tevreden over jou.
Je hebt mij goed bekeken: in jouw branie
Zag ik je voorvaders, die helden, weer:
Jij bent hun zoon, en ik ben je verwekker,
Al in jouw eerste stoot weerklinkt mijn roem,
En met dit fraaie staaltje evenaar je
Mijn grote staat van dienst als militair.
Rodrigo
Ik wil uw goede stemming niet verpesten,
Maar ik ben minder blij met wat ik deed!
Ja! IJdeltuit! Kijk dan! Ik ben wanhopig,
Maar jij, jij lalt maar door over je roem!
Ik heb jouw naam gered, geef jij me, bloedhond,
Het meisje t'rug dat ik daardoor verloor!
Voor jou hief ik mijn hand op naar Jimena,
En om dat "fraaie staaltje" haat zij mij!
Don Diego
Die zwakheid moet je uit je bliksem bannen,
Één eer heb je, en vrouwen bij de vleet
Die ene eer, die mag je niet verspelen,
Met vrouwen speel je maar zoveel je wilt….
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Rodrigo
Wat zeg jij, vader?
Don Diego
Wat je weten moet.
Rodrigo
Mijn degen heeft vooral mijzelf getroffen.
En u raadt mij een ander meisje aan……!!!!
Omdat u niks begrijpt, alleen de oorlog:
Een ontrouw man vind ik een deserteur.
'k Zie geen verschil. En omdat ik Jimena
Nooit krijgen, maar ook nooit verlaten kan
Wil ik gelukkig worden door te sterven.
Don Diego
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Dus je hebt spijt dat je mijn eer gewroken hebt?
Had je me dat niet eerder kunnen zeggen?
Want ik ben overstelpt met sympathie,
Al sinds dat nare voorval van vanmorgen.
Vijfhonderd vrienden zijn nu op de been,
Die popelden, zodra zij ervan hoorden,
Hun vuisten aan te bieden voor mijn wraak.
Jij was ze voor, in jeugdig enthousiasme……
Ik ben wel apetrots, dat jij het was.
Tabé, en doe vooral geen domme dingen.

680

Scène 7: Rodrigo, De Infante
De Infante
Ik snap wel dat je vet wanhopig bent
Rodrigo, dat je leven niks meer waard is,
Jimena ben je zeker weten kwijt,
Maar nu de dood te zoeken is bad timing.
Die Marokkaanse vloot aan onze kust
Vaart nu op de rivier, richting Sevilla,
Bedreigt de stad en plundert het gebied,
Geholpen door het donker en de stilte
Ligt hij binnen een uur al voor de poort
Het hof is in paniek, het volk hysterisch,
Ik zag de tranen, hoorde het gekrijs.
Dan zijn er die vijfhonderd militairen,
Getriggered door die toestand met je pa,
Compleet geflipte oorlogsveteranen,
Die dopen dus hun vuisten net zo lief
In liters bloed van die k…marokkanen.
Ze willen graag dat jij hun leider wordt
Jij zou hun blinde haat dan kunnen richten…..
Je wilt toch dood? Sterf dan een heldendood,
In 't harnas tegen die Noordafrikanen,
Of liever, kom terug als superheld,
En dat ze dan die moord gewoon vergeten!
Als jij die Arabieren hebt verjaagd,
Gaat vader om, Jimena houdt haar mond wel,
En maybe, maybe, dat ze je vergeeft!
- Al zou ik daar maar niet te hard op hopen.
Nou, kom je, want we hebben dus geen tijd
Dan wil ik opschieten, sta ik te kletsen!
Kom, naar mijn pa, die zit goed in de stress:
Maar ik breng hem: de nieuwe Don Gomez!

690

700

710

720

Vierde bedrijf
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Scène 1: Jimena's huis
Jimena, Elvira
Jimena
Nee, echt? Je maakt geen geintjes, toch, Elvira?
Elvira
You won't believe it, iedereen in katzwijm,
Uit hondderdduizend kelen, één gegil
Om de prestaties van die jonge duivel!
De Marokkanen zijn weer afgetaaid,
Ze kwamen snel, maar gingen nog veel sneller
Rodrigo is the very very best!
Jimena
Van wie heb je dit hotte nieuws gehoord?
Elvira
Van iedereen! Iedereen praat erover,
"De Terminator" wordt hij al genoemd!
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Jimena
Wat denkt de koning van zijn heldendaden?
Elvira
Rodrigo heeft zich daar nog niet vertoond.
Jimena
En hij is niet gewond?
Elvira
'k Zou het niet weten.
Wat krijgt u nou een kop als een tomaat?
Jimena
Nou, ik kick op zijn moed, ik maak me zorgen,
Maar door het eerste teken van zijn moed
Loop ik wel rond in kant en zwarte sluiers!
Die meiden buiten vallen lekker flauw,
Hierbinnen huist de dood en de ellende…
Elvira
Ssssh, rustig, de Infante komt eraan.

740

Scène 2: De Infante, Conchita, Jimena, Elvira
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De Infante
Denk niet dat ik hier kom om je te troosten,
'k Ben minstens net zo miserable als jij.
Jimena
Nou, thank you, maar jij moet toch mee gaan feesten?
Hé! Door een wonder is de stad gered,
Dus niemand heeft het recht om zuur te kijken…..
Ik had het rampennieuws dus al gehoord.
De Infante
Ik baal zo voor je. Eerlijk waar, Jimena….
Jimena
De degen die de Moren heeft verjaagd,
Rodrigo's arm die ons van ze bevrijdde,
Heeft niemand kwaad gedaan, behalve mij.
"Ook Terminators kunnen blauwtjes lopen",
Dat wordt er over hem op straat gezegd.
De Infante
En je denkt niet dat je het kunt vergeten?
Dat hij dus ook je vader heeft vermoord?
Jimena
En elke doos ligt ligt nu van hem te dromen!
Voor mij is zijn succes een nieuwe straf!
Hun zwijmelen is wrijven in mijn wonden,
Hij is fantastisch en ik ben hem kwijt.
De Infante
Mag ik, als hartsvriendin, jou nu iets zeggen?
Jimena
O, mag ik dan ook braaf doen wat jij zegt?

760

De Infante
Jij wilt nog dat Rodrigo wordt veroordeeld?
Jimena
Hij heeft mijn vader gisteren gedood!
De Infante
En gisteren vond niemand je nog irri,
Zijn dood te eisen, dat was megacool!
Ze vonden het wel lef en ook vet zielig
Maar nu wordt het vet dom en arrogant.
Rodrigo, onze redding, onze idol,
The fucking Master of the Universe
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Die spijkerharde supersnelle killer,
In other words: de nieuwe Don Gomez,
Moet die nog dood? Dan zijn wij wel de dupe!
Als jij je vaders dood niet goed verwerkt
Moet Spanje aan de vijand uitgeleverd?
Schiet jij 'es op zeg, met je rouwproces,
En sleep je land niet mee in je ellende,
Want wij hebben jouw vader niks gedaan!
Natuurlijk moet je niet meer met hem trouwen
En blijf je kwaad: hij heeft je pa vermoord….
Persoonlijk vind ik: kei- en keihard dumpen,
Als je hem maar voor ons in leven laat.
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Jimena
Jij vindt dus niet dat ik hem nog moet straffen?
De Infante
Je straft hem als je niet meer van hem houdt.
Je straft hem door hem uit je hart te bannen.
En dan bewijs je Spanje ook een dienst.
Jimena
Dat kan ik…
De Infante
En wat zal de koning zeggen?
Jimena
Dat boeit niet. En Rodrigo moet gestraft.
De Infante
Hé pik, jij gaat daar nog eens over denken,
O.K.? En dan laat ik je nu alleen.

Scene 3: Bij de Koning
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De Koning, Don Arias, Don Alonso, Sancho, Don Diego, De Infante.
De Koning
Het ligt niet in mijn macht jou te belonen,
Want bij jouw kwaliteit verbleekt mijn macht.
Het land bevrijd van zo'n gemene vijand!
Voor Spanjaarden ben jij De Terminator
De Marokkanen noemden jou "El Cid",
Een woord dat in 't Arabisch "Heer" betekent.
De Marokkanen! Noemden jou "Hun Heer"!!!!!
Dat is de grootste eer die je kunt krijgen!
Voor mij heet jij daarom voortaan "El Cid".
En dat mijn vijanden hun wapens laten vallen
En rillen bij het horen van die naam!
Ik zeg "El Cid", zodat de mensen weten
Dat zelfs je koning aan je voeten ligt.
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Rodrigo
Met al die aandacht maakt u me verlegen
Gee, wat een heisa om zo'n kleinigheid!
Een rooie kop heb ik ervan gekregen!
Je doodt wat mensen, en een dankbaarheid…!
De Koning
Jij was een fenomeen in je gevechten,
Jij hebt ons leven en ons land gered,
Wees ook een vent wanneer je wordt geprezen.
Nu wil ik een verslag van je triomf.
Rodrigo
De schepen kwamen dichterbij, dat weet u
Sevilla was uitzinnig van paniek
Een groep oudstrijders, vrienden van mijn vader
Liep opgefokt en speedy door de stad:
Die bonk testosteron, die stond op springen
Ik was nog half verdoofd van dat duel,
Zij schuimbekten en wilden mij als leider…..

810

De Infante
Ja, pap, wat ik dus absoluut niet snap:
Vermoordt hij duizend man, wordt 'ie geprezen,
Steekt hij er eentje neer, dan moet 'ie dood!
Schrik, verontwaardiging en gefluister van Don Alonso, Don Arias en
de Koning.

De Koning
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Dit waren vijanden.
De Infante
Rodrigo's vader
Was dodelijk gekrenkt door Don Gomez!

820

De Koning
En jij bemoeit je met je vaders zaken.
De infante
Dat doe ik al een tijdje, met succes:
Van hem (Rodrigo) heb ik een fighter kunnen maken…..
Weer gefluister van Don Alonso en Don Arias met de Koning.
Blikken naar de Infante en Rodrigo. De Infante hoopt oogcontact
te krijgen met Rodrigo, maar die kijkt strak voor zich uit.
De Koning (tegen Rodrigo)
'k Vergeef je dat je eigen rechter speelde,
Want jij stond pal voor Spanje, ik voor jou
En heeft Jimena nu nog iets te zeggen
Dan luister ik alleen maar voor de vorm.
Nu je verhaal.
Rodrigo
Goed, ik leid die militie,
Vijfhonderd Rambo's, trillend van ambitie
Of: met zoveel zijn wij op weg gegaan,
Drieduizend man kwam in de haven aan.
Tweeduizend laat ik hun geharde lijven
Verstoppen in de schepen die daar drijven.
De rest ligt naast mij op zijn buik en kijkt
Hoe deze nacht voor 't grootste deel verstrijkt,
En ook de schildwachten laten zich vallen Die zouden anders nog mijn plan verknallen.
Dan komen, in het bleke ochtendlicht,
Heel langzaam, dertig schepen in het zicht,
En wilde golven slaan, zonder genade,
De Moren en de zee tot aan de kade.
Wij laten ze passeren, ongestoord,
Geen wachten op de kaai of aan de poort,
En onze stilte werkte, want zij dachten
Dat wij hun actie never nooit verwachtten.
Zij werpen ankers uit, ze gaan aan wal
En lopen just like that in onze val.
Dan komen wij omhoog - flash! - als kometen,
En, duizend tegelijk, slaken we kreten,
Tweeduizend van de schepen, dubbel hard,
Die Marokkanen zijn compleet verward
En paralyzed en door paniek gegrepen,
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Duizend aan land, tweeduizend op die schepen!
Ze zagen toen al: Vechten heeft geen zin
En van twee kanten sloten wij ze in
Rivieren van hun bloed lieten we stromen
Zij vochten niet en konden niet ontkomen
Wie vluchten kon is in paniek gevlucht.
Een ijselijk gegil trok door de lucht.
De grond, de schepen, waar je maar kon kijken:
Verwekend vlees en doodgebloede lijken.
Één groepje was er dat, gedrenkt in bloed,
Nog doorvocht, met verpletterende moed,
Maar toen ze struikelden over de doden,
Werd het absurd dat ze nog weerstand boden,
Ze vroegen: wie is jullie commandant?
Ze legden mij hun wapens in de hand,
-'t Was toen, dat zij "El Cid" tegen me zeidenEn zonder strijders viel niet meer te strijden.
Dus zo kreeg ik de naam "El….
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Don Alonso
Majesteit,
Jimena hier, zij wil gerechtigheid.
De Koning
Wat een kutnieuws en wat een lousy klusje!
Jij, ga, dat ze jou hier niet hoeft te zien.
Als dank voor alles moet je wieberen…..
Maar voor je gaat druk ik je aan mijn hart.
Rodrigo gaat.
De Infante
Jimena klaagt hem aan, maar wil hem sparen.
De koning en de hofhouding schrikken. De koning wenkt zijn dochter
dichterbij. Ze fluisteren.
De Koning
Zij houdt nog van Rodrigo, let maar op.
Trek een begrafenisgezicht.
Scene 4: Jimena Op
De Koning
Jimena,
Je kunt tevreden zijn met je succes.
Rodrigo heeft de vijand overwonnen
Maar stierf, voor ons, aan zijn verwondingen.
Dus dank de hemel, die heeft je gewroken.
(zacht) Kijk eens hoe bleek ze al geworden is.

880
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Don Alonso
Kijk, ze valt flauw! Nou, als die niet verliefd is…..
Don Arias
Dan val je toch ontzettend door de mand!
Don Alonso
Ja, dit lijkt mij zo klaar als….. als een klontje.
Jimena valt flauw. Niemand doet iets. Als ze weer bijkomt:
Jimena
Wat? Is Rodrigo dood?
De Koning
Nee hoor. Hij leeft.
Don Arias
En ook nog altijd much in love met jou, dear.
Don Alonso
So cheer up, babe, geen tranen om die vent.
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Jimena
Je valt ook wel eens flauw omdat je blij bent.
Teveel geluk, dat maakt je benen slap.
Je hart schiet vol, maar voor je ogen sneeuwt het….
De Koning
Jij denkt dus dat wij idioten zijn?
Don Arias
Jij had verdriet, babe, en wel heeeeel opvallend.
Jimena
Goed, ik ben flauwgevallen van verdriet,
Omdat hij, door zijn dood, mijn straf ontglipte.
Ik eis zijn dood, ja, maar geen heldendood,
Geen dood waardoor hij doorleeft als legende
Geen mooie dood, een dood op het schavot.
'k Ben blij dat hij de oorlog heeft gewonnen:
U bent gered, ik heb mijn prooi terug.
Maar hij heeft niets te vrezen van mijn tranen,
Die nu toch krokodillentranen zijn!
Heel Spanje is een vrijplaats voor Rodrigo,
Hier, onder u, staat hij boven de wet.
Hij tackelt mij, net als de Marokkanen.
Dat hij het recht in hun bloed heeft gestikt
Is voor die moordenaar een nieuw succesje.
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En wij roepen hysterisch om "El Cid",
Vergetend dat "El Cid" de wet verkracht heeft.

910

De Koning
Mijn kind, je bent te geëmotioneerd.
Voordat je zegt dat ik niet op kan treden:
Peil jij je hart, want jij bent nog op hem.
En stiekem ben jij mij geweldig dankbaar
Dat ik die hunk voor jou in leven hield.
Jimena
Voor mij! Mijn aartsvijand! De steen des aanstoots!
De bron van al mijn shit! Die moordenaar!
Ik word zo weinig serieus genomen,
Dat u me voor mijn bestwil maar niet hoort!
Ik vraag Rodrigo's hoofd aan iedereen hier
En trouw dan met de man die het me brengt!
Ja, een duel, dat wil ik, en na afloop
Ben ik voor wie Rodrigo heeft gestraft.
De Infante
U zou dat toch verbieden, duelleren?
Nu wordt er zogenaamd iets rechtgezet,
Maar wij verliezen grote militairen?
Ik haat het: macho's, relletjes, duels
En vaak ook zijn onschuldigen de dupe.
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De Koning
Je hebt gelijk: Rodrigo is te kostbaar.
Geen Russische roulette met zo'n man.
Dus als hij in een roes wat heeft misdaan, is
Die misdaad, met de Moren, weggevlucht.
Don Diego
Voor hem herziet u ijzeren tradities?
Zijn leven moet door u worden beschermd,
Als elke jongen droomt om zo te sterven?
U knabbelt aan zijn roem als u hem voortrekt,
Hij moet dat juichen horen zonder rooie kop.
De Koning
Goed. Eén duel zie ik nog door de vingers.
Alleen, ik wil dat het geen wedstrijd wordt
Want iedereen wil trouwen met Jimena
Dus kiest Jimena zelf een favoriet,
En laat, na dit duel, haar eisen vallen.

940

Don Alonso
Wat maakt het uit? Geen hond komt hierop af.
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Don Arias
Ja, werkt u toch met open inschrijvingen.
Don Alonso
De staaltjes die hij al heeft laten zien….
Don Arias
Wie heeft het gore lef hem uit te dagen?
Don Alonso
Wie stort zich in de degen van El Cid?
Don Arias
Wie is zo moedig, uh, zo overmoedig?

950

Sancho
Jimena, baby, geef het strijdperk vrij.
Ik heb de moed, en hier heb je je winnaar.
Je weet wat je daarnet hebt toegezegd
Vet strak ben ik, laat mij dus voor je vechten.
De Koning
Jimena, is Don Sancho goed genoeg?
Jimena
Dat had ik toch beloofd?
De Koning
Goed dan. Tot morgen.
Don Diego
Wat? Morgen? Waarom vecht hij morgen pas?
Soldaten moeten dag en nacht op scherp staan.
De Infante
Hij heeft vannacht een veldslag overleefd!

960

Don Diego
Hij vond alweer de adem om te praten.
De Koning
Hij krijgt van mij nog een of twee uur rust.
(Tegen Don Arias)
Ik vraag u om hier toezicht op te houden
En sta geen steek onder de gordel toe.
Na het duel komt u hier met de winnaar.
Wie het ook wordt, hij krijgt dezelfde prijs:
Ikzelf leid deze man tot voor Jimena
Zij geeft hem zijn beloning en zegt "ja".
Vijfde bedrijf
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Jimena's huis.
Rodrigo, Jimena
Jimena
In daglicht nu? Rodrigo, dit is minder!
Ik sta voor lul. Dus moven, alsjeblieft.
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Rodrigo
Jimena, wacht… Ik ga straks voor je sterven,
Ik wil nog één keer zien waarvoor ik sterf.
Jimena
Jij gaat straks sterven?
Rodrigo
Ik kan haast niet wachten.
Ik offer straks mijn lichaam aan jouw haat.
Jimena
Jij gaat straks sterven! Sancho is zoooo' n killer:
De Terminator doet het in z'n broek!
Ben jij de zwakste schakel? Is hij cooler?
El Cid gaat dood, nog voor hij duelleert!
Mijn vader en de Moren waren peanuts
Maar met die Sancho weet hij zich geen raad!
Rodrigo
Ik wil mijn straf, ik wil niet duelleren.
Jij eist mijn dood, en jij bent mijn vriendin,
Dan ga ik toch niet vechten voor mijn leven?
Ik ben nog altijd cool, maar heb geen zin
Iets wat jij waardeloos vindt te bewaren.
Ik steek geen vinger uit als hij me slaat,
Dat zou respectloos zijn - hij is jouw strijder!
In de ultieme trip dat het jouw slagen zijn
Zal ik mijn borst ontbloten voor zijn degen,
Zijn hand die steekt is lief als die van jou.
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Jimena
En liever nog is jou je reputatie!
Want daarvoor steek je zo mijn vader dood
En kun je er ook even niet mee zitten
Dat je je supervette chick dan wel verliest.
In een keer heeft Rodrigo slappe armpjes?
Een butcher toen, en nu een zak patat?
Ben jij een havik als je mij kunt kwetsen,
Een duif wanneer je mij geen pijn kan doen?
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Rodrigo
Na al die doden staat mijn reputatie,
Ik kan alleen niet leven met jouw haat.
Jimena
Het boeit niet meer, je trots niet, en je leven?
Je stuurt dus op een zelfmoordactie aan?
Als ik ooit van je hield, lieve Rodrigo,
Vecht wel, zodat ik Sancho nog ontloop.
Voorkom dat die belachelijke afspraak
Mij weggeeft aan dat walgelijke joch.
Wat kan ik verder zeggen? Ga, en vecht, man,
Zorg dat ik met mijn bek vol tanden sta,
Ben je nog op me? Kom terug als winnaar
Omdat de prijs nog steeds Jimena is.
Dat zei ik niet, hoor! Weg! Ik sta te blozen.
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Af.
Rodrigo
Zo. Welke vijand hak ik nu niet in de pan?
Kom op dan, Basken, Moren, Catalanen,
En alle diehards die in Spanje zijn gekweekt:
Vorm één enorme coalitie tegen
Mijn arm, die door Jimena is versterkt,
Één front, dat mij belet om haar te winnen:
Ha! Jullie komen manschappen tekort!

Scene 2: De Infante, Rodrigo (later)
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De Infante
Geen schaamte meer, mijn "Cid", verover mij!
Ja, gekkenhuis, de weg is vrij!
Soldatenzonen trouwen never met prinsessen,
Maar dat is anders nu, door jouw successen!
Mijn kloppend hartje, jij mag open gaan!
Ja! Fuck wat er in de Privé zal staan!
En fuck Jimena? Ben ik dan zo'n heks, ja?
Dat ik mijn hartsvriendin verraad en met haar ex ga?
Jimena heeft hem al tienduizend keer bedreigd!
Het is gemeen dat zij hem krijgt!
Natuurlijk zal Don Sancho dit niet overleven.
Dan trouwt Rodrigo haar. En gaat zij hem vergeven?
Ik maak die afspraak ongedaan,
Want daar heeft iedereen wat aan:
Jimena hoeft niet met 'r aartsvijand te trouwen,
En mijn lieve Rodrigo red ik uit haar klauwen!
Ja! Bullshit, toch, dat hij te min voor mij zou zijn?
Wat denken koningen toch klein!
Tot in de roze barbiewolken wil ik stijgen,
Ze kunnen met hun regeltjes de klere krijgen!
Vijanden noemen je "El Cid"
Dan boeit zo'n stomme stamboom niet!
Als Marokkanen jou met de naam "Heer" vereren,
Is dat een hint over wie jij moet gaan regeren!

1020

1030

1040

Rodrigo komt langs, met zijn degen in zijn hand, op weg naar het duel.
De Infante
Rodrigo!
Rodrigo
Ja?
De Infante
Hé, ouwe….
Rodrigo
Ja?

De Infante
Hé, pik…
Lange pauze.

De Infante

41

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Jules Noyons
hanoy@hetnet.nl
gedownload op 16 juli 2019

Don Sancho wacht op je. Succes.
Rodrigo
Dank u wel, Hoogheid.
Rodrigo af.
De Infante
Ik vind hem wel een schat, maar doe hem haar cadeau
Dat deed ik al, en dat blijft zo.
Dat zij nu wees is heeft ze hem meteen vergeven
Ze is niet boos, 't heeft ze niet uit elkaar gedreven
Zij ziet in hem geen moordenaar,
En haar vriendin staat achter haar.
Of Sancho zou haar onschuld nog moeten bewaken
Door van die arrogante "Cid" gehakt te maken……

1050

Scène 3: De Infante, Conchita
De Infante
Conchitaatje, wazzup?
Conchita
Ik ben zo blij voor u,
Uw hart dat lekker mellow is geworden!
De Infante
Hoe kom je zo opeens op dat idee?
Conchita
Een hopeloze liefde sterft vanzelf, toch?
Dan kunt u niet meer dromen van die hunk!
U weet dat hij gaat vechten om Jimena
En of hij sterft, of trouwen zal met haar:
U hebt geen hoop meer, dus u bent genezen.

1060

De Infante
AAAAHHH! Helemaal niet!
Conchita
Wat kunt u hier nog aan doen?
De Infante
Dat arme kind is tot dit huwelijk gedwongen!

Conchita
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Maar heeft ze, denk je, moeite met die dwang?
Don Sancho mag haar zaak voor haar bevechten….
Waarom? Denkt u dat Sancho ooit gevochten heeft?
Waarom was ze meteen met hem tevreden?
Zij wil een match die haar geweten sust
En die Rodrigo moeiteloos kan winnen.
DE Infante
Pleur op! Laat mij alleen! Ga weg! Weg! Weg!

1070

Scène 4: Jimena, Elvira
Jimena
Elvira, kijk, ben ik niet superzielig?
Wat hoop ik nou? Ik ben voor alles bang!
Twee jongens zijn om mij aan 't duelleren
En elke uitslag is verschrikkelijk!
Elvira
Nou, ik denk, u bent sowieso tevreden
Want u krijgt of Rodrigo, of uw wraak.
Jimena
Ik hoop maar dat het onbeslist zal blijven,
Dat er geen winnaar of verliezer komt.
Elvira
Dat zou voor u dus really killing wezen.
U hebt nu al bijna geen nagels meer.
Als nou Rodrigo een flitsende actie……

1080

Jimena
En jij denkt dat ik mij dan overgeef?
Dan laat ik iemand anders met hem vechten….
Elvira
U bent al wees, is dat nog niet genoeg?
Of bent u nu verslaafd geraakt aan rampen?
Als u nog lang zo koppig blijft verdient u
Die spetter niet die iedereen u gunt!
U staat het lot behoorlijk uit te dagen,
Straks wordt u nog met Sancho opgescheept….
Jimena
Wat een voorspelling! Horrible! Dus hou die voor je,
Ik ben er al beroerd genoeg aan toe.

1090

Scene 5: Sancho, Jimena, Elvira
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Sancho zit onder het bloed. Zijn degen ook.
Sancho
Ik moet mijn degen voor je voeten leggen… (doet het)
Jimena
Dat kan niet, hè? Nog druipend van het bloed….!
Vuil ettertje! Durf jij hier nog te komen,
Nu jij mijn allerliefste uit mijn handen rukt?
En jij, mijn liefde, kom maar uit je kerker,
Nu pappa is gewroken ben jij vrij!
Één degenstoot heeft pappa rust gegeven
Ik barst van wanhoop bijna uit elkaar.
Sancho
Als je een beetje zou relaxen…..
Jimena
WAAATTT? RELAXEN!!!!???
Zegt de besluiper van mijn Grote Held!
Want ik weet zeker dat je vals gespeeld hebt:
"El Cid" kan nooit door jou verslagen zijn.
En daarom zul je ook je prijs niet krijgen.
Jij hielp me, dacht je? Je hebt me vermoord.

1100

Sancho
Je gaat tekeer…! Mag ik dan niet iets zeggen…?
Jimena
O! Het verhaal hoe jij hem hebt gemold?
Of hoe zijn darmen uit lichaam kwamen puilen?
Hoe dapper jij Jimena hebt gediend?
Scene 6: Bij de Koning
De Koning, Don Diego, Don Arias, Don Alonso, Sancho, Jimena, Elvira
Jimena
Ik ga het nu niet meer ontkennen, Sire,
U had het ook de hele tijd al door:
Ik was verliefd, maar om mijn vader heb ik
Een prijs gezet op die vet coole kop.
Nu is Rodrigo dood, en van zijn vijand
Word ik het huilend meisje bij zijn graf.
Don Sancho's hulp hielp mij in de vernieling:
En ik ben de beloning van mijn beul.
Please, heb wat medelijden met mij, Sire
En draai die harde afspraak nog terug,
Ik geef Don Sancho, als hij mij met rust laat,
Als Judasloon dan alles wat ik heb.

1110

1120
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Ik zal mijn leven slijten in een klooster,
Rodrigo missen tot mijn laatste snik.
Don Arias
Nou komt ze er dan toch mee op de proppen….!
Don Alonso
Ja, hoort u dat? De aap komt uit de mouw…….!
De Koning
Surprise, Jimena, jouw aanbidder leeft nog!
Sancho verloor. Je bent vals ingelicht.
Sancho
Ik kon er niks aan doen, ze was zooo driftig
Ik kwam vertellen over het gevecht.

Het schermgevecht tussen Rodrigo en Sancho. Don Arias en Don Alonso kijken toe. Rodrigo
weet Sancho te ontwapenen. Hij dreigt hem te doden, bedenkt zich dan. Sancho komt
overeind, moeizaam. Ze praten.

Die brute gast, die haar in vuur en vlam zet,
Zei "chill", zodra hij mij ontwapend had.
"Ik laat de uitslag liever in het midden,
Ik dood geen man die voor Jimena vecht.
Ik moet nu met die dames naar de Koning.
Ga jij dan naar Jimena, doe verslag,
Leg, namens mij, jouw degen aan haar voeten."

1130

Rodrigo en Sancho gaan uit elkaar. Sancho heeft de degen op zijn handen liggen.
Dat deed ik, en dat werd het misverstand,
Want daardoor dacht ze: "Sancho heeft gewonnen".
En toen werd ze zo woest, zo opgefokt,
Dat ik wel zag dat ze nog zooo verliefd was,
Maar dat ik ook geen woord meer zeggen kon.
Ik ben een loser, maar ik ben gelukkig,
Al word ik hier behoorlijk gedupeerd;
En ik ben blij dat ik werd toegetakeld:
Hun liefde krijgt door mij een happy end.
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Scène 7: Dezelfden, plus De Infante en Rodrigo
De Infante
Jimena, trek een blij gezicht, je krijgt hem,
Rodrigo, uit de hand van je prinses…..
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Rodrigo
Moet ik nog duizend mannen voor je doden?
Of, in m'n eentje, een heel volk verslaan?
Als ik mijn misdaad zo nog uit kan wissen
Dan doe ik het, en desnoods keer op keer,
Maar als je door mijn dood alleen kan chillen,
Offer er dan geen jongens meer aan op….

1150

Jimena
Sta op, Rodrigo. Ik kan je niet haten…..
De Koning
Ja, dingen die niet door de beugel kunnen
Worden vaak na een tijdje doodnormaal.
Rodrigo heeft jou als trofee gewonnen
En jij bent nu dus helemaal van hem,
Maar het zou wel jouw reputatie schaden
Als hij nu met z'n prijs naar huis kon gaan.
Ik stel die bruiloft uit, want, ja, wie zegt er
Dat je dezelfde dag nog trouwen moet?
Wacht jij nog maar een jaar, hè, voor je vader.
En jij Rodrigo, jij gaat weer het leger in.
Nu jij de Marokkanen hebt verdreven,
En met hun snode plannen afgerekend hebt,
Ga jij, op jouw beurt, hun gebied aanvallen.
Misschien breng je het daar wel tot de troon,
Je naam, "El Cid" zal ieder daar doen beven Nou ja, je zult het toch wel…. overleven….?

1160
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