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het leven leert beknoptheid

Hij kijkt me smekend aan, alsof het alleen van mij afhangt of 
hij het redt of niet. En eigenlijk is dat ook zo – hij trekt immers 
de portemonnee uit de kontzak van een klant.

Hij kan de portemonnee niet loslaten, die is er bijna helemaal 
uit, nog maar een heel klein eindje.

En dan is daar die getuige. De enige.

En dat ben ik.

Maar die ene getuige is ruim voldoende om een leven te 
verwoesten.

Ik heb anderhalve seconde bedenktijd. Genoeg voor een 
heleboel dingen.

Ik laat mijn blik over hem gaan. Een hopeloos geval, ook al is 
hij nog zo jong. Iets anders dan zakkenroller kan hij nooit meer 
worden. Als iemand als kat is geboren, wordt hij nooit meer 
een vis, hoe hij ook zijn best doet.

En de man die hier beroofd wordt? Er zitten immers niet alleen 
bankbiljetten in zijn portemonnee, daar hebben de meeste 
mensen er maar weinig van op zak, maar wel een berg aan alle 
mogelijke pasjes die hem als enige, als een soort bloedbanen, 
met de moderne beschaving verbinden. Het is niet gering wat 
hij daar in zijn buidel heeft. En al die banden worden opeens 
doorgesneden. Omdat het toevallige levende wezen achter hem 
een kat is, en geen vis.

Ik ben helemaal aan verwarring ten prooi. Voel letterlijk 
fysieke pijn. Die anderhalve seconde wordt een eeuwigheid. Ik 
snak ernaar om wakker te worden. 

‘Stop!’ zegt de regisseur. ‘Einde opname. Iedereen bedankt!’
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NOBODY’s PERFECT
Internationaal filmfestival van liefde en onmin
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AFSPRAAKJES

ze kwam aanrijden bij de bouwplaats, toeterde
hij stapte in haar auto
ze nam hem mee naar haar huis
wees hem zwijgend de badkamer
daarna deed ze haar broodnodige acrobatiek met hem

als ze naar haar reden, wilde hij doorgaans even langs de supermarkt
ze haalde dan haar schouders op
hij kocht gebak, wijn en bloemen

de eerste keer gaf ze hem dat allemaal terug
daarna gaf ze hem zijn jack, deed de deur open, deed de deur dicht
drie keer draaien met de sleutel

op de vraag hoe ze heette, zei ze: Greta
een andere keer: zeg maar Ulrika
een derde: vooruit, Angela, wat maakt het uit?

hij had een doodgewone Nigeriaanse naam
voor een Duitse zou die vast vreemd zijn
trouwens, ze kende die niet, want ze vroeg er niet naar

op een keer weigerde hij gebak, wijn en bloemen weer mee te nemen
ze haalde haar schouders op: dan niet
toen ze hem twee weken later mee naar huis nam
prijkten de verdroogde bloemen en de rest nog in de plastic tas – 
op de plek waar de plastic tas was achtergelaten
hij vroeg: waarom?
ze zei: o! dat, en ze schudde de tas leeg in de stortkoker

Hamburg was een wezensvreemde stad voor hem
ze kwam wanneer ze daar zin in had
vaste dagen waren er niet
soms twee keer in de week
soms eens in de maand
hij wachtte
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vooral in de winter was dat koud, natuurlijk
maar de brigadier liet hem wel altijd gaan
hij zei: ga maar, daar is je blondje
en geen van zijn Nigeriaanse landgenoten lachte

BRIEFLEZENDE DAME IN BLAUW

Schat, ik ben geboren in Londen, in een streng religieus 
gezin. De Schepper is de grootste liefde van mijn leven, 
maar hoe zit dat met jou? Ik heb veel rondgereisd, omdat 
ik gestudeerd heb in Boston, in Tokio, in Parijs, ik ben 
bouwkundig ingenieur, ik heb een eigen huis, en alles waar 
ik op dit moment naar verlang, dat is de liefde van een nette 
vrouw. Ik ben teder, intelligent, huishoudelijk ingesteld, ik 
hou van sport, restaurants, kinderen, film, de natuur, koken, 
lezen en theaterbezoek. Waar hou jij van?

Op het moment zit ik in Nigeria, omdat ik een stuk grond 
heb gekocht voor de olieraffinage. Yes: ik ben creatief, 
ondernemend en altijd eerlijk in zaken. Ik vind dat 
eerlijkheid het belangrijkste is tussen mensen. Wat vind jij? 
Als mijn project is afgerond, ben ik een buitengewoon rijk 
man. Als je je rijkdom met eigen handen en eigen hoofd 
verdient, krijgt dat Gods zegen. Wat denk jij?

Darling, je antwoordt niet, terwijl ik de hele dag aan je 
denk. En ’s nachts dan? Ha! ’s Nachts denk ik helemaal aan 
je, darling, daar heb je gewoon geen idee van! Ik zou je 
lippen met de mijne willen beroeren... je helemaal willen 
omhelzen... nou ja, je begrijpt wel. Trouwens, darling, hou je 
van seks? Ik ben er dol op – met een nette vrouw tenminste – 
zo een als jij. Eerlijk, een vrouw als jij ben ik nog niet eerder 
tegengekomen, jij bent – de eerste. Zou je met mij een gezin 
willen stichten? Ik kan naar jouw land verhuizen, als je dat 
wilt, het is een geweldig land, ik zweer het bij de Schepper. 
Maar als je wilt, kom dan naar Engeland, dat is ook een 
geweldig land, als je geld hebt. 

Ik ben dol op kinderen, darling. Wil jij kinderen? Hoeveel? Ik 
wil drie zoons en twee dochters, dan weet je dat. Zo zal het 
ook zijn bij ons. Daar rust de zegen van de Schepper op, weet 
je dat? Ik kus je overal.

Je schrijft dat ik te knap ben voor een echte foto. Niks aan te 
doen, darling, dat ben ik. Je moet me nemen zoals ik ben, met 
alle verdiensten en tekortkomingen. Dat doe ik jou ook!

Darling, er is vandaag iets verschrikkelijks gebeurd. Ik geloof 
dat ik gek word! Op mijn stuk land waren twee arbeiders 
zonder helm aan het werk, ze kregen de katrol van een 
hijskraan op hun hoofd en dat is verbrijzeld. Ze liggen nu in 
het ziekenhuis, zwaargewond, maar de artsen weigeren hen te 
opereren, omdat die arbeiders geen ziektekostenverzekering 
hebben, en ik zit op het moment zonder geld, omdat ik 
dat allemaal in de aankoop van dat stuk land heb gestoken 
en in het instrumentarium voor de oliewinning. Stuur me 
alsjeblieft vijfduizend euro voor die onfortuinlijke arbeiders, 
op rekening (rekeningnummer). Ik weet dat je niet zult 
weigeren, darling, omdat je evenveel van God houdt als ik. Ik 
kus je overal. Voor altijd, je John.

DE SPANJAARD

1
‘Kijk, jij bent schrijfster, misschien dat je me goede raad kunt 
geven! Schrijvers zijn psychologen, toch?’

Toe maar, dacht ik bij mezelf. Maar uitwendig knik ik. 
Beheerst.
De bar dreunt als een vrachtwagencombinatie vol met ijs.

Hij, om het helse kabaal te overstemmen: ‘Je moet begrijpen 
wat dat voor een geschiedenis is! Ik ben van de week met vijf 
Russische meisjes naar bed geweest! Vijf, ja. Nou ja, ze waren 
misschien niet allemaal Russisch! Maar hun moedertaal was 
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wel Russisch! In het Engels kenden ze alleen maar de schunnige 
woorden!’
‘Alleen maar?!’ (Ik schreeuw eveneens.)
‘Nou ja, “I love you” kenden ze ook! Geen woord Nederlands 
natuurlijk! Nul! Allemaal illegaal. Dus ik denk … (Veegt zijn 
voorhoofd af met een servetje.) Mijn God, wat een benauwde 
boel! Zullen we een frisse duik nemen?!’
‘Geen zin!’
‘Goed! Gewoon blijven staan, okay?!’

2
De frambozenrode zon is inmiddels half in de Atlantische 
oceaan gezakt.
Met een even stoer als wanhopig gebaar gooit hij zijn overhemd 
en zijn broek uit...

Voor me staat een kleine, heel kleine krab. Hij heeft een rond, 
opgeblazen lijf en lange, knokige pootjes. Het meest afschuwelijk 
zijn zijn bovenste extremiteiten, die eveneens disproportioneel 
lang zijn en bijna tot onder zijn knieën komen. Zijn huid heeft 
een donkere, olijfkleurige tint. Bijna groen.

Terwijl hij steeds zwarter afsteekt tegen de frambozenrode zon, 
kruipt de krab naar het water. In de speelse, golvende golven zie 
je zijn donkere kopje, schijnbaar levenloos.

3
‘Dus wat ik je vragen wil!’ buldert hij, weer in de bar.
‘Nou?!’ bulder ik terug.
‘Het waren er vijf, snap je! Ik bedoel, in één week! Vorige week 
drie!

Op dat moment breekt er helse hardrock los – en wij verhogen 
eveneens het aantal decibellen:

‘Ze zeiden in bed allemaal “I love you”!! Dus ik denk!! Volgens 
de waarschijnlijkheidsleer!! Al is er maar één!!’ – hij slaat zijn 
whisky in één teug achterover – ‘maar één die misschien echt 
van me houdt?!!’

‘Waarom ook niet?!!’ bulder ik schijnheilig.

‘Ik kom uit de provincie, snap je!! Uit de buurt van Madrid!! 
Bij ons doen meisjes dat niet!! Ik weet dat die Russinnen een 
vent zoeken!! Omdat ze een paspoort nodig hebben, en geld!! 
Zullen we dansen?!!’
‘Nee!!’

4
Hij danst alleen. Naast mijn tafeltje. Het is een afschuwelijk 
gezicht. Hoe meer de kleine krab zijn armen en benen laat 
ronddraaien, hoe meer ik moet denken aan poliomyelitis 
en meningitis... En terwijl hij zijn afschuwelijke danspassen 
uitvoert, buldert de Spanjaard verder: ‘Ik word hier steeds 
maar op mijn mobiel gebeld!! Wit Rasja – is dat Rasja?!!’
‘Nee!!’
‘Nou ja, is ook niet zo belangrijk!!’
‘Wat?! Waar haalt ze het geld vandaan?!!’
‘Ze draait alleen mijn nummer!! Dat ik haar nummer zie!! En 
terugbel!!’

Hij geeft een wel heel verschrikkelijke stuip ten beste – en 
kijk: het aangestoten dienblad van de barman stort volkomen 
geruisloos neer. Uit de boxen dreunt de hardrock. Op de 
vloer ligt een soort plas van bloed. 

5
Hij keert terug na het sussen van de zaak: ‘Dus zodoende!! Ze 
huilt: ik kan niet leven zonder je!! Niet leven!! Zonder jou!! 
Dat kan ik niet!!’

6
We lopen naar de waterkant.
Hij moet de ene kant op, ik de andere.
‘En toch!!’ draagt de wind zijn uitroep tot mij. ‘Nog even en 
ik trouw!! Ja, ik ga trouwen!!’

Ik kijk om, maar hij is al uit zicht.
‘Ik trouw, omdat ik keus genoeg heb!!’
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De zon is allang onder.
Het geruis van de golven.
De duisternis.

EEN OVEREIND GEZETTE SCHOL

1
De liefde. Die van mij is kennelijk groter. Trouwens, wat 
maakt het uit.

Weet je nog hoe de lucht uit verzen bestond? Ik vind het 
raar dat hij nu een heel andere samenstelling heeft. Zou je 
daar naar terug willen? Nee.

2
Tot twee uur ’s middags leven mijn wapenbroeders niet. 
Om twee uur gaat de – hoe heet het ook weer – de glasbak 
open. Of de rotonde? Of het aquarium? Weet ik niet meer. 
Wil ik ook niet weten.

3
Ik wil het niet meer weten, maar ik weet het wel. Het 
verkooppunt gaat eindelijk open. En jij staat in de drom 
van lichamen. Midden in de stroom stinkend, bijna 
bedorven gehakt.

Het gehakt bulkt uit de gehaktmolen de dranktent in. Die 
is van glas, ja. En daarom zie ik je – in een flits.

Jou, in de mêlee van lichamen.

4
Ik heb je altijd zo gezien: als raadselachtige miskraam op 
een vuilstort. En ook zo: als een grijsogige Gallicische 
Kantonist. Je volle, licht rossige lokken onttrokken je fluit 
aan het oog.

5
En nu ben je platgewalst. Net een overeind gezette schol. De 
bril is van je neus gevlogen. Je bent blind geworden. Je armen 
zijn door andermans vlees platgedrukt en hulpeloos. Door de 
hevige samenpersing – of van ontzetting – zijn je ogen stevig 
toegeknepen. Daar staat tegenover dat je je mond juist wijd 
open staat.

Een geluidloze schreeuw.

Je hele gezicht is verwrongen. Onherkenbaar geworden.

6
Hele jaren van mijn leven ben ik glad vergeten. Ik wil dat 
moment vergeten – en ik kan het niet. Ik begreep toen: jij 
bent het vlees van het vlees van dat lichaam. Inderdaad: het 
vlees van dat vlees. Ik niet.

7
‘Begrijp me niet verkeerd. Je stem, je lichaam, je naam zeggen 
niets meer; niemand heeft ze vernietigd, maar om één leven 
te vergeten heeft een mens minimaal nog een leven nodig. 
Nog een leven. En dat deel heb ik gehad.’

8
Het is lente. Voor altijd buiten mijn hart. Daarbinnen – nooit.

Uranus en Clio hoeven niet stil te zitten

CUMPARSITA
(de eerste veertien maten)

1
hij zegt tegen haar – met een sterk Frans accent – 
dat zijn vader de Schoenenkoning van Parijs is
en dat hij dus bijgevolg
de Schoenenkroonprins is van Parijs
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vooruit, we geloven het

2
hij ziet er kut uit:
zo’n kleine stijve pik
kort en gedrongen dus, en een tikje onfatsoenlijk kaal
nou ja, en rechtop lopend
een hele prestatie, denk je

nou ja, voor hem misschien wel
omdat hij heel wat achter zijn kiezen heeft

3
ze lopen naar de danszaal van café La Luna,
waar ze bij de ingang worden gefouilleerd door twee 
gewapende carabinieri
waar ze heel erg opgewonden van wordt
binnen, op de dansvloer,
zuipt ze zich klem,
en ze tongzoenen
staande in alle glinsterende spiegels

4
verder herinnert ze zich de hotelreceptie
en ze wachten op de baliemedewerker
en terwijl ze staan te wachten
haalt hij twee trouwringen uit zijn zak
dat wil zeggen, geen ringen, maar twee condooms in een pakje
maar ze steken uit en lijken wel ringen

5
dan krijgt ze een interessant idee
en ze sleurt hem mee naar buiten
waar dichtbij, op de hoek
een bruidswinkel is

6
en ze bekijken de etalage,
propvol witte en zwarte dingen,

net begrafenisdingen
in gedachten denkt ze dat eigenlijk alles ‘al over is’
en probeert zich los te rukken naar de stoptrein

7
hij begrijpt het met ontzetting
de lege zwarte straat
het kleine mannetje, kaal als een pik
hij schreeuwt tegen de hele zwarte stad:
‘vannacht ben ik dus weer alleen?!!’

8
ze weet te ontkomen

9
wanneer de wagon zich in beweging zet
en ze dus opgelucht kan ademhalen,
ziet ze opeens de rug en het kale kopje van het mannetje,
dat, in roofzuchtige wanhoop,
voorwaarts langs de treinwagons snelt

10
aangezien ze met haar rug naar zijn looprichting zit
en aangezien ze klein van stuk is
en haar kruin dus niet boven de rugleuning van haar stoel uitkomt,
ziet hij haar niet
en rent hij dus door, als een blinde Minotaurus

11
ze begrijpt – nog even, heel even,
en hij stormt de andere kant op,
ze stormt naar de wc, sluit zich op
haar strottenhoofd dekt haar hart af, als een gietijzeren kanonskogel

12
eindelijk blijft de trein staan
op een klein stationnetje
ze verlaat in vliegende vaart haar opsluiting
drukt op het knopje van de deur
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en vliegt ijlings naar beneden, beneden – 
de trap af van het perron

13
de trein zet zich in beweging

in de verlichte lege trein
is hij goed zichtbaar,
de Schoenenkroonprins van Parijs,
met een blind gezicht terug rennend,
tegen de rijrichting in,
hij rent, de handen uitgestrekt
als om haar lichaam op de tast te zoeken
in deze oorverdovende leegte

14
op gebroken hakken
komt ze eindelijk tot het dichtstbijzijnde water gestrompeld,
steekt een sigaret op,
neemt een paar diepe trekken,
en knalt de peuk in het kanaal

DE REPETITIE

1
Het is koud in het hotel. Staande voor de spiegel herhaal ik snel 
de moeilijkste passages uit mijn tekst: Tra-ta! Tra-ta-ta-ta!

Het is heel koud. Mijn haren zijn nog nat van de douche, 
ijskoude druppels vallen op mijn rug en mijn borst. Ik verf snel, 
heel snel mijn wimpers, terwijl ik mijn tekst repeteer. Als ik op 
tournee ben, heb ik nooit tijd mijn tekst te doen, alleen wanneer 
ik mijn wimpers verf: Tra-ta! Tra-ta-ta-ta!

2
Een plotse vraag maakt dat ik aan de grond genageld blijf staan. 
Hij is zo simpel dat ik pardoes om me heen kijk. Alsof zich in de 

hoeken wezens hebben verstopt die me geluidloos hun tanden 
van leedvermaak laten zien. 

3
Een simpele vraag, ook al is er geen antwoord op. De eenvoud 
ligt besloten in de onontkoombaarheid van zijn opwelling. En in 
deze tot dat moment verborgen onontkoombaarheid schuilt zijn 
ontzaglijke verschrikking. Ik staar met stomheid geslagen naar 
mijn eigen ogen. Ik vind ze weerzinwekkend. Maar ik ga verder 
met mijn wimpers te verven, omdat de voorstelling over drie 
kwartier begint.

4
De vraag luidt aldus: hoe is het zover gekomen dat jij, de enige 
gedachte van mijn leven, bent verworden tot een tra-ta, tra-ta-
ta-ta?

Hoe is het zover gekomen dat ikzelf eigenlijk ook, met mijn 
levende zenuwen, mijn kwetsbaarheid, handenvol rode 
erytrocyten, kinderlijke verwachtingen, zonder het zelf te 
merken ben veranderd in die levenloze tra-ta-ta-ta?

5
Ik ben natuurlijk in de val gelopen.

Wat is dat toch een subtiel woord, dat ‘toch’.

6
Ik kam mijn natte haren, waardoor dat nat afschuwelijk langs 
mijn rug loopt. De bijzondere, de grootste wreedheid van de 
situatie is gelegen is het feit dat ik elk verband tussen jou – het 
reële, het levende – en die tra-ta, tra-ta-ta-ta allang zoek is.

7
De steden maken geen verschil, de podia wel, een technisch 
verschil.

Gisteren ben ik met het vliegtuig aangekomen vanwaar ik mijn 
dactylen en amfibrachen de zaal in slingerde, ik zal ook vandaag 
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Kees heten. Ik zou dat willen betwisten, maar 
het gaat hier inderdaad om een Kees. Hij was de 
eigenaar van een familiedrukkerij. 

Over de auteur

Literaire lezers in Rusland en daarbuiten kennen 
Marina Palej als de auteur van uitgesproken 
psychologische en stilistisch volmaakte novellen als 
Herdenkingsgebed, Jevgesja en Annoesjka, Cabiria 
van het Obvodnyi Kanal, De hoeve, Onder de hemel 
van mijn Afrika, Raja & Aad. 

Nog meer bekendheid kreeg de auteur door haar 
romans – existentialistisch, experimenteel, met grote 
filosofische diepgang en gedurfde excentriciteit 
– Lunch, Klemens, Met dank aan de salamander, 
Zjora Zjirnjago, Het koor, alsmede door een groot 
aantal korte verhalen, toneelstukken en scenario’s. 
Een bijzondere plaats in haar oeuvre heeft de poëzie 
– kraakhelder, veelsoortig van stijl en thematiek (de 
bundels Doodskus, Ingermanland).

Marina is geboren in Petersburg, studeerde 
medicijnen aan Metsjnikovacademie voor 
Geneeskunde en werkte als arts. Daarna studeerde 
ze cum laude af aan het Literatuurinstituut. Ze 
publiceert sinds 1987. Werk van haar is vertaald in 
vijftien talen.

Marina Palej ziet zich nadrukkelijk als Nederlands 
schrijver die zich bedient van het Russisch. 

De Nederlandse vertaling van de roman Klemens is in 
voorbereiding. 


