
De mooie mond van Bobby Cespedes [fragment] 

 

Ik leerde Donald kennen tijdens een strandfeest op Long Island: een zwarte 

achtentwintigjarige man die extatisch danste op Martha and the Vandellas en 

The Shangri-Las en werkte voor een opkomend bedrijf dat betaalbare 

polshorloges maakte. De sambuca vloeide rijkelijk en voor we het beseften 

zaten we tot diep in de nacht rond het kampvuur, deelden mezcal en onze 

fascinatie voor Pollock en straatkunst en bespraken hoe we New York van een 

drekhol tot een iets meer aantrekkelijk krocht konden opsmukken. Donald nam 

me mee naar de pier en daar lieten we de fles mezcal van mond tot mond 

gaan, althans zo doet mijn geheugen het me in ieder geval geloven. Toen ik, 

schijtlaars die ik was, te lang wachtte om initiatief te nemen, verloor hij zijn 

geduld en trok me tegen zich aan. Ik deed het verdomme in mijn broek. Een 

eerste kus vergeet je nooit. En zulke ogen liet je niet zomaar aan je voorbijgaan 

als je de kans kreeg. 

Hij hielp me trouwens aan mijn eerste baantje bij een oom met een 

drukkerij. Het betaalde rotslecht, maar ik had veel vrije tijd. Overdag stond ik 

aan de drukpers, ’s nachts zakten we af naar de dichtstbijzijnde clubs omdat we 

niets anders te doen hadden. Zo was er een barman in Gypsy Galore die in ruil 

voor een cartoon op een servet een gratis biertje gaf en ons aanspoorde om 

meer van dat spul uit onze mouw te schudden. 

Soms tekenden we vierentwintig uur aan een stuk. Tot Donald onder de tafel 

ineenzakte en ik het geld uit zijn zakken stal voor nog meer drank. Geef me 

koffie of scotch, inkt en een pen en ik teken de klok rond. Woede, blijdschap, 

seksuele lust, dagelijkse ergernissen, het vloeide allemaal uit me weg zodra ik 

die penpunt op papier zette.  

Soms verdween hij voor dagen en vernam ik later dat hij was opgepakt 

omdat hij saters en gehoornde hoeren had staan schilderen op de zijwand van 

een distilleerderij. De keren dat hij me overhaalde om mee te gaan op zoek 

naar locaties waren eerder om bij hem te zijn dan om me in het zweet te 

werken. Ik vond het te linke boel. […]  

Ik was gek op Donald. Slechts enkele malen deelden we de lakens. Een 

gladde zwarte met de duurste hemden. Het soort man bij wie je blijft verlangen 

naar zijn lichaamswarmte als je ’s ochtends opstaat. Soms stuurde hij me een 

cartoon op voor mijn mening wanneer hij zijn werk zelf ondermaats vond. Als 



hij naar Europa kwam, liet hij me dat altijd tijdig weten. Zoals zo velen ging 

Donald te jong dood. In 1981 stierf hij aan een slepende maagkanker. Beste 

boezemvriend die ik ooit had. 
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