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Voor Luisa Fontiveros





In girum imus nocte et consumimur igni.

(We gaan ’s nachts rond en worden door  
het vuur verteerd.)





I. THEORIE VAN DE ANAGRAMMEN

Duivel, waanzin, gebrek aan politieke  
verantwoordelijkheid: 
dit zijn de enige mogelijke verklaringen
voor de praktijk van de woordspeling,
of voor zelfs maar de geringste belangstelling
die men daarvoor zou kunnen hebben.

tzvetan todorov
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1. STROOMSTORING

In het begin was er een onverwachte langdurige stroomstoring 
van vijf uur. Caracas leek op een opengewerkte mierenhoop. 
Los van de afgezegde afspraken, de niet-geïnde rekeningen, het 
bedorven eten en het stilvallen van de metro, herinnert Miguel 
Ardiles zich die dag met een bijna vaderlijke genegenheid: de 
stad kwam tot de verbijsterende ontdekking tegelijk grot en la-
byrint te zijn.
 Toen de storingen in de daaropvolgende maanden steeds va-
ker optraden, begonnen de bewoners hun eerste bizons te te-
kenen en de vertrouwde straathoeken met stenen te markeren. 
Daarna kondigde de regering het plan voor de rantsoenering 
van energie aan. De woordvoerders van de oppositie riepen al 
snel de situatie in Cuba van de jaren negentig in herinnering en 
hoe het plan van stroomonderbrekingen dat tijdens die bijzon-
dere periode in werking trad, identiek was aan wat in Venezue-
la zou worden toegepast.
 De aankondiging werd gedaan op woensdag 13 januari 2010 
om twaalf uur ’s nachts.
 Twee dagen later had Miguel Ardiles een ontmoeting met 
Matías Rye in Chef Woo. Zoals elke vrijdagavond ging hij, nadat 
hij zijn laatste patiënt had gezien, naar dat Chinese restaurant 
in de wijk Los Palos Grandes om op hem te wachten. Matías 
Rye gaf workshops creatief schrijven aan een instituut daar in 
de buurt. Hij stond aan het begin van een ambitieus project: 
The Night. Een politieroman die geleidelijk zou afglijden naar 
het genre van de gothic novel. De titel had hij ontleend aan een 
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song van Morphine en hij wilde proberen de nuances van die 
rockband over te brengen op papier: doordringen in de ver-
schrikking als iemand die heel langzaam inslaapt en het leven 
de rug toekeert.
 Rye verkondigde de dood van de klassieke politieroman.
 ‘Gerekend vanaf “De moorden in de rue Morgue”, uit 1841, 
tot en met “De dood en het kompas”, uit 1942, kun je zeggen dat 
de cyclus compleet is. Met dat laatste verhaal sluit Borges het 
genre af. Lönnrot is een detective die politieromans en -verha-
len leest. Een idioot die sterft omdat hij realiteit en literatuur 
door elkaar haalt. Hij is de Quichot van het politieverhaal.’
 Het enige alternatief was, volgens hem, het gothic realisme.
 ‘In dit land is het schrijven van politieromans een ongeloof-
waardige, tot mislukken gedoemde bezigheid,’ voegde hij eraan 
toe. ‘Hoeveel van de zaken die jij elke dag ziet worden er opge-
lost, Miguel? Wie gelooft nog dat de politie in deze stad ooit 
een misdadiger zal opsluiten?’
 Rye leek zich iets te herinneren.
 ‘Wanneer brengen ze je naar het Monster?’ Hij had zijn stem 
laten dalen.
 ‘Dat weet ik nog niet. De president heeft persoonlijk het Fo-
rensisch Instituut gebeld om zich over de zaak te informeren. 
Zoals je weet is hij bevriend met Camejo Salas.’
 ‘Heeft de president Johnny Campos gebeld?’
 ‘Jazeker. Ik geloof niet dat mijn rapport ergens toe zal die-
nen, wat de uitkomst ook mag zijn.’
 ‘Campos is een rat.’
 ‘Ze zeggen dat de zaak van de handel in organen de president 
ter ore is gekomen. Alleen al daarmee heeft hij hem stevig bij 
zijn ballen.’
 ‘Smeerlapperij.’
 ‘Dat kun je wel zeggen.’
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 De lichten begonnen te flikkeren en meteen daarop werd het 
donker in het restaurant. Er volgde een golf van gegil en gelach, 
waarna, enigszins gedempt door de stroomuitval, de gesprek-
ken op zachtere, bijna samenzweerderige toon werden hervat. 
Een van de obers sloot het traliehek voor de zaak, terwijl Mar-
cos, de eigenaar, gewapend met een kleine zaklamp, aan alle ta-
fels de rekening opmaakte. Binnen een paar minuten was Chef 
Woo vrijwel leeg en werd de benauwde atmosfeer alleen nog in 
stand gehouden door de sigaretten van de laatste klanten, de 
vertrouwde stamgasten.
 ‘En ben je dan niet opgewonden?’ vroeg Rye.
 ‘Waarom?’
 ‘Als ik in jouw schoenen stond zou ik het in mijn broek doen.’
 ‘De zaak van het Monster van Los Palos Grandes is niets 
nieuws en ook niet het ergste wat er op dit moment gebeurt.’
 ‘Die vent heeft haar ontvoerd, verkracht en vier maanden 
lang gemarteld. Hij heeft haar bovenlip eraf gescheurd en een 
stuk van haar oor geslagen. Noem je dat niet erg?’
 ‘Het verhaal van Lila Hernández is verschrikkelijk, dat we-
ten we allemaal. Maar wat echt de aandacht heeft getrokken, 
is dat dit gedrocht de zoon is van Camejo Salas. Wie had zich 
kunnen voorstellen dat de zoon van een winnaar van de natio-
nale literatuurprijs zóiets zou doen? Hoe een dichter, algemeen 
erkend bovendien, zóiets heeft kunnen verwekken?’
 ‘Ik heb tijdens mijn postdoctorale opleiding nog les van die 
lul gehad.’
 ‘En wat de rest betreft, ik zal je een voorbeeld geven. Op een 
ochtend ziet een vent op het trottoir bij hem in de buurt twee 
meisjes lopen. Hij ziet ze, vindt ze leuk en gaat tot actie over. 
Hij bedreigt ze met een pistool en neemt ze mee naar zijn ap-
partement. De meisjes zijn geen van beiden ouder dan vijftien. 
Hij sluit een van hen op in de slaapkamer en verkracht intus-
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sen de ander in de woonkamer. Het meisje dat opgesloten zit 
hoort het gegil. Er gaat een halfuur, een uur, twee uur voor-
bij, ze heeft geen idee hoelang precies. Als ze niets meer hoort, 
probeert ze te ontsnappen door de deur te forceren. Dat lukt 
haar uiteindelijk, en wat treft ze aan in de woonkamer: de romp 
van haar vriendin. De vent heeft haar verkracht, vermoord en 
in stukken gehakt. Hij is even weggegaan om zich te ontdoen 
van de armen, het hoofd en de benen. Het meisje dat het heeft 
overleefd raakt in paniek en begint als een waanzinnige uit het 
raam te schreeuwen, waarna de buren haar redden.’
 ‘Is dat die zaak in de wijk Casalta?’
 ‘San Martín.’
 ‘En heb je haar al gezien?’
 ‘Ja.’
 ‘En?’
 ‘Volledig overstuur.’
 ‘Misschien krijg je die vent niet eens te zien.’
 ‘Grote kans.’
 ‘Minstens.’
 ‘Oké, Matías, maar wat dan? Ze pakken die vent op en ver-
volgens wordt hij in de gevangenis te grazen genomen. En dan?’
 ‘Wat wil je nog meer?’
 ‘Dat is het probleem. Ik weet niet wat je dan moet doen, 
want er blijft altijd iets achter. Van elk gepleegd misdrijf blijft 
iets hangen, en dat hoopt zich op en moet uiteindelijk wel tot 
meer ellende leiden.’
 ‘Hoe laat is het?’
 Ze keken om zich heen en merkten dat ze nog de enige klan-
ten waren in het restaurant. Alleen de obers waren er nog en 
stonden met hun ellebogen op de bar geleund te roken. Hun 
spleetogen waren nauwelijks zichtbaar in de gloed van de op-
lichtende sigaretten. Toen ze opstonden, onderbraken de vier 
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Chinezen hun gesprek, en voelden ze een fractie van een secon-
de met absolute zekerheid aan waar ze zich bevonden. Matías 
liep met het geld naar de kassa, terwijl Miguel stond te wachten 
tot een van de obers het traliehek had opengeschoven.
 Eenmaal op het trottoir werd Miguel weer rustig. Tijdens 
die fractie van een seconde was hij bevangen door een ongewo-
ne angst. Hij had zichzelf en Matías plotseling in stukken ge-
sneden zien worden door de mannen die hen altijd bedienden 
wanneer ze afspraken in Chef Woo.
 De straat was donker en verlaten. Pas aan het eind, op de 
kruising met de avenida, leek er sprake te zijn van enige activi-
teit. Miguel wilde zijn pas versnellen in de richting van winkel-
centrum Centro Plaza, waar hij zijn auto had geparkeerd, maar 
Matías was in zijn element.
 ‘Achterstand heeft zijn schoonheid. En dan doel ik niet op 
het magisch realisme. García Márquez en consorten denken 
dat ze het gezien hebben, maar ze hebben niets gezien. Het ma-
gisch realisme heeft de armoede kleur, vleugels en kleren gege-
ven. Het gothic realisme gaat een andere richting uit: dat vindt 
waarheid en schoonheid door te wroeten en bloot te leggen,’ zei 
Matías.
 Er bewoog een vage gedaante tussen de vuilniszakken die la-
gen opgestapeld tegen een lantaarnpaal.
 ‘Zie je wel?’ voegde hij eraan toe.
 De zwerver liet met een snelle asgrijze blik blijken dat hij het 
passeren van de twee mannen had opgemerkt en ging toen ver-
der met waar hij mee bezig was.
 ‘En dat vind je mooi?’ vroeg Miguel.
 ‘Natuurlijk.’
 ‘Ik hou het toch maar bij García Márquez.’
 ‘Wat is het beste verhaal dat ooit de prijs van El Nacional 
heeft gewonnen?’
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 Matías Rye deed elk jaar mee aan de literaire prijsvraag van 
de krant, maar won nooit. Mettertijd had hij een uitputten-
de en verbitterde kennis vergaard over de geschiedenis van 
de prijs. Regelmatig noemde hij verhalen en schrijvers die de 
prijs hadden gewonnen om aan te geven hoe rechtvaardig of 
onrechtvaardig het leven kon zijn.
 ‘“De hand bij de muur”, denk ik.’
 ‘Nee. Het succes van dat verhaal was dat het op het juiste 
moment verscheen. Guillermo Meneses heeft de merkwaardi-
ge verdienste dat hij de grondlegger is geweest van een nutte-
loos genre: de lyrische politieroman. Het enige verhaal van die 
prijsvraag dat de moeite waard is, is “Boquerón”. Humberto 
Mata was de eerste van ons die begreep dat de politieroman 
een genre met meer verleden dan toekomst was.’
 ‘Ik heb het niet gelezen.’
 ‘Lees het, en nadat je het gelezen hebt, zul je je elke keer dat 
je een zwerver tegenkomt voorstellen dat hij aan de oever van 
de Guaire woont en ’s ochtends omringd door reigers wakker 
wordt. En dat is een mooi beeld.’
 ‘Als jij het zegt.’
 ‘En nu, wat is volgens jou het slechtste verhaal dat ooit de 
prijs van El Nacional heeft gewonnen?’
 ‘Dat van Algimiro Triana.’
 ‘Dat zeg je vanwege de affaire-Arlindo Falcão. Algimiro is een 
minderwaardige vent, maar het is niet het slechtste verhaal. De 
titel van het verhaal dat ik bedoel is onuitspreekbaar. Ik kan hem 
nooit onthouden, maar het verhaal is van Pedro Álamo. Het was 
in 1982, en het is de meest omstreden editie in de geschiede-
nis van de prijs. Het is een onbegrijpelijk verhaal, van begin tot 
eind. Ik heb het altijd beschouwd als de tekst van een gek, maar 
menig criticus heeft er een meesterwerk in willen zien. Ik denk 
dat ik mijn hypothese eindelijk zal kunnen toetsen.’
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 ‘Welke hypothese?’
 ‘Jij gaat me daarbij helpen. Pedro Álamo is een van mijn leer-
lingen in mijn workshop creatief schrijven.’
 ‘En wat heb ik daarmee te maken?’
 ‘We zijn zo’n beetje vrienden geworden. Ik heb hem het num-
mer van jouw privépraktijk gegeven. Kun je voor aanstaande 
maandag een gaatje vrijmaken in je agenda? Álamo heeft last van 
paniekaanvallen.’
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2. OORSPRONG VAN DE SYMMETRIE

Ik hou van symmetrie en heb de pest aan motoren. Of eigenlijk 
ben ik er gek op en denk ik dat het eerder te maken heeft met 
angst. De symmetrie, bedoel ik. En motoren ook. Ik weet waar 
ik het over heb. En omdat ik weet waar ik het over heb, hoef ik 
me niet uit te putten in allerlei verklaringen over deze kwestie 
en hoef ik het ook niet aan iedereen te vertellen. Dat ik nu met u 
praat, dokter, is alleen uit respect voor Matías. Hij drong er zo 
op aan dat ik u moest opzoeken, vooral na wat er na afloop van 
de workshop is gebeurd, dat ik geen andere keus had dan hem 
mijn woord te geven en die belofte na te komen. Hij heeft me 
overtuigd door te vertellen dat u psychiater bent, dat wil zeg-
gen, arts, en niet psycholoog, psychoanalyticus of kwakzalver. 
Ik bedoel dat u vast en zeker met psychofarmaca werkt, en ik 
ben een groot voorstander van het voorschrijven en slikken van 
psychofarmaca. Depressie, bijvoorbeeld. Ze zeggen dat het de 
ziekte van de eeuw is. Depressie is, even los van de oorzaken, 
een biochemisch proces. Het serotonineniveau daalt en antide-
pressiva herstellen dat weer. Daarom zeg ik als het om gezond-
heid gaat: eerst medicijnen, dan pas woorden. En als je de woor-
den kunt vermijden, des te beter. Want ik ben ervan overtuigd 
dat al het slechte in de wereld daarmee begint. Met woorden.
 Daarom ben ik gekomen. Om me door u een anxiolyticum of 
iets dergelijks te laten voorschrijven dat kan helpen mijn angst-
aanvallen te onderdrukken. Of op z’n minst iets wat werkt als 
een soort slagboom, een tijdspanne die me in staat stelt te han-
delen vóór het moment. Zodat wanneer ik de motor hoor aan-
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komen, ik voorbereid ben op de schok. Of sneller kan wegren-
nen om te ontsnappen aan dat verdomde zaaggeluid dat steeds 
dichterbij komt. Hebt u ooit de Friday the 13th-films gezien? 
Herinnert u zich Jason nog? Wel, zo voel ik me elke keer als ik 
er eentje hoor naderen. De laatste weken hoef ik ze niet eens 
meer echt te horen. Het is al genoeg als ik me dat vervloekte 
motorgeluid voorstel om de ramp zich te laten voltrekken, als-
of het een zaag is die mijn hoofd komt afzagen.
 Voor de duidelijkheid, dokter Ardiles: dat van Friday the 
13th is alleen maar een voorbeeld. Ik heb daar geen trauma aan 
overgehouden of zo. Jason of Freddy Krueger heeft me altijd 
koud gelaten. In Caracas zou Jason niet meer zijn dan iemand 
die tuinen snoeit en Freddy een emo met lange nagels. Freddy 
en Jason zijn een stelletje zuigelingen vergeleken met die plaag 
van motorrijders die de stad teistert. Een eerste stap in de ech-
te wederopbouw van Caracas zou zijn om alle motorrijders 
af te maken. Ze een voor een te elimineren door ze met hun 
eigen helm de hersens in te slaan. Laatst vertelde Margarita, 
mijn vriendin bij de workshop, me een ongewoon verhaal. Ze 
had in Altamira een motortaxi genomen om naar de Paseo Las 
Mercedes te gaan. Het was zes uur ’s avonds, de metro lag stil 
en de bussen puilden uit. Toen ze ter hoogte van metrostati-
on Chacaíto afsloegen in de richting van de avenida Principal 
de las Mercedes, recht tegenover de McDonald’s van El Rosal, 
profiteerde de motorrijder van het rode licht om een pistool te-
voorschijn te halen en de BlackBerry van de bestuurster rechts 
naast hem te stelen. Hij wachtte niet tot het licht op groen 
sprong, maar reed door en liet de auto’s achter zich. Eenmaal 
op de Paseo beefde Margarita over haar hele lichaam. Hoewel 
ze heel goed voor zichzelf kan opkomen, zelfs beter dan menig 
man met een gemiddelde lichamelijke conditie, lukte het haar 
bijna niet om het geld uit haar portemonnee te halen. De mo-
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torrijder nam het bedrag voor de rit in ontvangst, maar toen hij 
zag hoe erg ze geschrokken was, zei hij: ‘Schatje, maak je niet 
druk. Mijn klanten overval ik niet.’
 Snapt u wat ik bedoel, dokter? Wat kun je doen tegen zulke 
shit? Ah, pardon. Neemt u me mijn grove woorden niet kwa-
lijk. Het onderwerp is me... U begrijpt me wel. Maar denkt u 
nu niet meteen aan een posttraumatisch-stresssyndroom. Dat 
is het niet. Ondanks alles ben ik al heel lang – even afkloppen –
niet meer overvallen. Dat met de motoren dateert van voor die 
tijd, van toen ik getrouwd was met Margarita. Nee, dat is niet 
dezelfde Margarita van het verhaal met de motortaxi, dit is een 
andere, mijn vrouw.
 Ik zou u een bepaalde ervaring kunnen vertellen die alles dui-
delijk maakt. Maar dat zal ik niet doen, ik ben hier niet gekomen 
om te praten. Laten we dit zien, zo u wilt, als een formaliteit om 
u de kans te geven mij medicijnen voor te schrijven. Want als ik 
u vertel wat me destijds is overkomen, denkt u niet langer aan 
het heden, aan wat me nu overkomt. Het zou onrechtvaardig 
zijn tegenover die motorrijder – ziet u wat voor weldenkend 
mens ik ben: ik heb het over rechtvaardig zijn tegenover zo’n 
stuk ellende – om alle wandaden die motorrijders in deze tijd 
begaan aan hem toe te schrijven. Bovendien is het vrijwel on-
mogelijk dat die van nu dezelfde is als die van toen. Dat zou wel 
erg toevallig zijn. En voor mij bestaat er geen toeval.
 Vorige week? Wel, waar zal ik beginnen, Aristoteles zei dat 
je bij het begin moet beginnen, maar waar ligt de oorsprong van 
de symmetrie? Deze kwestie zou meer dan vijfentwintig jaar 
geleden kunnen beginnen of vorige maand. Het maakt niet uit, 
zegt u het maar, alleen de richting zou veranderen. U hebt ge-
lijk, ik heb zelf gezegd dat ik niet over het verleden of over oor-
zaken wilde praten. Laten we dan maar beginnen bij het heden 
en bij de gevolgen, en hopelijk blijft het daarbij.
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 Het is allemaal begonnen, of opnieuw begonnen, of begonnen 
zich weer te sluiten, toen Margarita me maar bleef aankijken. Ja, 
die van de workshop, niet mijn vrouw. Het was de schuld van 
Matías. Aanvankelijk koesterde ik nog de hoop dat Matías me 
niet herkende, dat hij door mijn naam niet zou worden herin-
nerd aan 1982. Maar de ochtend na de eerste dag van de work-
shop kreeg ik een mailtje van Matías waarin hij me vroeg of ik 
de auteur was van ‘Mrehcsremak’. Ik antwoordde met een kort 
‘ja’, en maakte meteen duidelijk dat ik geen zin had om erover te 
praten. Als u wilt weten wat er is gebeurd, dokter, dan adviseer 
ik u het aan Matías te vragen. Ik kan u in geen geval aanraden 
mijn verhaal te lezen. Aan een dergelijke kwelling zou ik nooit 
iemand blootstellen. Wat u misschien zou kunnen interesseren 
is een versie van dat verhaal, of eigenlijk de reversie van dat ver-
haal, getiteld ‘Kamerscherm’, geschreven door een jonge auteur 
genaamd Rodrigo Blanco. Geen idee wie de informatie aan die 
jongen kan hebben verstrekt. Maar mijn affaire met Sara Cal-
caño wordt er van a tot z in verdraaid. Het is waar dat ik met 
haar naar bed ben geweest, maar het is ook waar dat Sara Cal-
caño met alle schrijvers en schrijfsters uit die tijd, jong en oud, 
naar bed is geweest. Een even voldongen als zinloos feit, want 
Sarita is uiteindelijk gek geworden en waarschijnlijk al dood.
 Na afloop van de laatste workshop in december bleven Mar-
garita, Matías en ik nog wat napraten over ‘Tesis sobre el cuento’ 
(Stellingen over het verhaal) van Ricardo Piglia. Nu ik erover 
nadenk, was dat een valstrik van Matías, een laaghartig voor-
wendsel.
 ‘Dus jij bent inderdaad Pedro Álamo,’ zei Matías.
 Margarita nam eerst Matías aandachtig op en daarna mij, 
alsof ze een verklaring verlangde.
 ‘Pedro was de veroorzaker van een van de grootste schan-
dalen in de Venezolaanse literatuur,’ zegt hij tegen Margarita. 
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‘Natuurlijk was jij toen nog niet eens geboren.’
 Daarna legt hij haar de geschiedenis van mijn verhaal uit, de 
prijs van El Nacional, de woedende reactie van een groot deel 
van de literaire kritiek, de ongewone reactie van een enkele 
verdediger van mijn werk, mijn hardnekkige stilzwijgen in de 
daaropvolgende maanden en mijn definitieve verdwijning uit 
het openbare leven.
 ‘Pedro Álamo was wat de mensen, met oprechte bewondering 
en heimelijke ergernis, “een jonge belofte van onze literatuur” 
noemen. Daarna verdween hij. Waar heb je al die tijd gezeten, 
Pedro?’
 Ik zou hem graag hebben uitgelegd dat het voor het verdwij-
nen uit wat hij ‘onze literatuur’ noemde voldoende was om niet 
naar boekpresentaties te gaan en geen telefoontjes van de pers 
te beantwoorden. In plaats daarvan zei ik alleen dat ik me met 
andere dingen had beziggehouden.
 ‘Ik ben reclameadviseur.’
 Ik moet toegeven, dokter, dat het me deugd deed de teleur-
stelling op Matías’ gezicht te zien. Maar het is waar: ik ben re-
clameadviseur.
 ‘Ben je wel blijven schrijven?’ Matías gaf zich niet zomaar 
gewonnen.
 ‘Nee,’ zei ik. ‘Daarom ben ik hier. Ik wil zien of ik vanaf nul 
kan beginnen.’
 Matías leek niet overtuigd. Ik weet zelf niet eens of ik de 
waarheid sprak. Kun je wat ik sindsdien heb gedaan ‘schrij-
ven’ noemen? Heeft het iets te maken met wat ‘schrijvers’ over 
het algemeen onder ‘schrijven’ verstaan? Ik weet het niet. Het 
kan me ook niet schelen. Ik heb mijn hele leven geprobeerd 
de merkwaardige verwachtingen die ik, ongewild, oproep bij 
de mensen om me heen, de kop in te drukken. Matías kwam 
niet terug op het onderwerp, maar toen we die keer afscheid 



23

namen, bleef Margarita me lang aankijken.
 Die nacht droomde ik van een geluid. Het leek op een mo-
tor, en in mijn droom kon ik niet onderscheiden of hij dichterbij 
kwam, zich verwijderde of beide bewegingen tegelijk maakte. 
Ik woon in een bijgebouw van een huis in de wijk Santa Inés. 
Ik weet niet of u de wijk kent. Ik vermoed van niet. De meeste 
inwoners van Caracas hebben geen idee waar die ligt, omdat ze 
hem altijd verwarren met Santa Paula, Santa Marta, Santa Fe en 
elke andere heilige in het oosten van de stad. En dus zijn de eni-
gen die zeker weten waar Santa Inés ligt, de mensen die er wo-
nen, alsof het geen wijk is maar een overeenkomst. Santa Inés is 
namelijk niet veel meer dan een verzameling huizen, gelegen in 
een soort canyon tussen de oude weg naar Baruta en de sector 
Los Samanes aan de ene kant, en de heuvels van Santa Rosa de 
Lima en San Román aan de andere kant. Santa Inés is, hoe zal ik 
het zeggen, een vreemde klankkast. De geluiden kaatsen terug 
en onthoofden op de terugweg hun uitgangspunt, het besef van 
wat ver weg en wat dichtbij is, als verdwaalde atomen die het 
universum zuiver afstemmen.
 Feit is dat ik midden in de droom, in de strakst aangetrok-
ken knoop van de nacht, een motor hoorde. Een aanzwellend 
gebrom dat in de stilte van dat uur de nacht erodeerde. Dat ge-
luid, het dromen van dat geluid, kwam me eeuwig voor. Ten 
slotte werd ik wakker, angstig, doordat ik uit bed rolde en als 
een dorre boomstam op de vloer van mijn kamer plofte.
 Ik gooide het glas water om dat altijd op mijn nachtkastje staat. 
En hoewel ik me kon bezeren aan de glasscherven, deed ik het 
licht niet aan en bleef zo, met een natte kont, op de grond liggen. 
Margarita ergerde zich altijd aan die gewoonte van me. Dat ik 
een boordevol glas water op mijn nachtkastje zette om het de vol-
gende morgen bijna onaangeroerd leeg te gooien in de gootsteen. 
Ik nam er amper een slok van nadat ik mijn tanden had gepoetst 
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en voordat ik het licht uitdeed. Mijn huwelijk met Margarita was 
een korte, moeizame weg vol hindernissen. Door de economi-
sche situatie trokken we van het ene appartement naar het ande-
re, van de ene uithoek van de stad naar de andere, en op elke plek 
waar we woonden was het glas water op het nachtkastje onder-
werp van gesprek. In het begin wekte die vreemde gewoonte van 
mij een soort teder onbegrip bij haar op. Later werd haar reactie 
ronduit vijandig. Om tegen het eind over te gaan in onverschillig-
heid. Ik was erg jong en concentreerde me op mijn reclamewerk 
na mijn mislukte letterenstudie, en de palindromen waren al een 
obsessie geworden. Ik kon de duidelijke voortekenen van het af-
scheid niet zien. Margarita zag het glas water op het nachtkastje 
en stelde vast dat ik niet zou veranderen, dat ik deze en andere 
absurde gewoonten niet zou opgeven. Dit is wat Margarita elke 
morgen zag: hoe de vloeistof van die eerste intimiteit geleidelijk 
verdampte in een tot de rand gevuld glas water.
 Ik lag nog steeds na-ijlend op de vloer van mijn kamer, en 
werd ten slotte wakker met in mijn oren het verre geluid van 
de droom. De motor kon nu heel goed een vliegtuig zijn dat aan 
de horizon verdween. En het langzame uitdoven van dat geluid 
was zo subtiel dat het niet langer te onderscheiden viel van het 
afbrokkelen van de nacht. Voordat ik opstond keek ik om me 
heen. Het plasje water met glasscherven deed me denken aan 
de opwarming van de aarde en het smelten van de poolkappen. 
De rest van de dag viel me steeds weer op dat het plasje trilde.
 De tijd gaat snel voorbij.
 Neemt u me niet kwalijk dat ik misbruik van u heb gemaakt. 
En mijn oprechte dank. Voor het recept en voor de Xanax.
 Ja, natuurlijk, zo u wilt.
 Nee, dat is echt geen probleem, vraagt u maar.
 Margarita? Mijn vrouw?
 Die is dood. Ze hebben haar jaren geleden vermoord.


