
Een machine als huisdier [fragment] 

  

De eerste maal dat ik verdween, vond plaats toen ik thuis aan tafel zat. Het 

duurde maar heel even. Ik hield een kop warme melk vast. Voor ik het aan mijn 

lippen had gezet, was ik er al niet meer. Terstond tuimelde de kop naar de vloer. 

Ik was net te laat om hem op te vangen. Ik joeg mijn kat Yousef zaliger uit de 

keuken, zodat hij niet met zijn poten in de scherven zou lopen. Met de schrik in 

mijn lijf ruimde ik haastig de verspilde melk op en probeerde te vergeten wat ik 

zonet had ervaren. 

Dat is nu ongeveer een jaar geleden. 

Sindsdien heb ik mezelf herhaaldelijk onzichtbaar kunnen maken, zij het steeds 

voor korte ogenblikken. Maar hoe meer ik oefende, hoe langer ik de momenten 

kon rekken. 

Alle gerechten en drankjes die je je maar kunt inbeelden heb ik inmiddels tot 

me genomen. Hun smaken zitten keurig opgeslagen in mijn geheugen. Ik hoef er 

maar aan te denken en ik proef ze opnieuw in mijn mond. Nu denk ik aan iets 

tintelends, sappigs, een stekelige vrucht die ze alleen maar in de zomermaanden 

verkopen. 

Mineraalwater uit flessen is het enige wat ik nog drink. Het kraantjeswater in de 

stad heeft een chemische smaak en jaagt kalkdeeltjes van miljoenen jaren oud in 

een draaikolk door het glas. 

Ik oefen sinds een jaar steeds voor de spiegel. Ik geef mezelf nog een week. Dan 

heb ik het zo goed als volledig onder controle. Vervelend dat het daarnet misging 

bij de verkoper. Ik verontschuldig me daarvoor. 

Veel neem ik niet mee. Over wat precies heb ik niet lang hoeven na te denken. 

Naast mijn zwaard en wat cash neem ik één aandenken mee. Een stukje stille film 

dat ik zag, vorige zomer, grasduinend in een boekhandel tot ik de tijd vergat. 

Theda Bara speelt in het fragment de hoofdrol. De titel van de film weet ik 

helaas niet meer. Dat neem ik mee. Het is het seizoen om te dagdromen. 

Ik laat de cicade mijn pols verkennen. Hij kruipt verder naar mijn sleutelbeen, 

om daar te luisteren naar de hartslag in mijn hals. Dan stop ik hem opnieuw in zijn 

kooi. Nukkig haakt hij zich vast aan de spijlen. Sorry schatje, het spelen is voorbij 

voor vandaag. 

Ik neem vervolgens behoedzaam een willekeurige elpee uit een hoes, blaas de 

stofjes eraf, houd hem naar het licht en plaats de schijf onder de naald.  

 

Uit: De mooie mond van Bobby Cespedes van Ulises Segura (2016) 


