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Rosa-Alba Almevida

Iedereen kan me zien door het wijd openstaande raam van de 
conciërgewoning. Aan de straatkant. Hoe ik een luchtje aan het 
scheppen ben, met mijn ellebogen op de vensterbank. Hier in het 
raamkozijn spreid ik al mijn troeven ten toon, mijn hoofd, mijn 
haar, mijn aanbeden gezicht, mijn ronde schouders, mijn flinke 
boezem, mijn roze satijnen ochtendjas. Ik toon mijn bedekte 
bovenlichaam aan alle voorbijgangers. Vanaf twaalf uur ’s middags 
als ik opsta, wanneer het mooi weer is. En wat de onderkant 
betreft, dat ben ik ook, lichaam en geest in satijn gehuld, met 
mijn stevige achterste, mijn korte benen en ranke voeten. Wat 
een schattige muiltjes schommelen er aan mijn tenen, als twee 
vliegende vogels. En dit allemaal goed beschermd, verborgen 
in de schaduw van de keuken achter me. Het lijkt alsof ik naar 
buiten kijk, maar eigenlijk heb ik alleen oog voor mezelf. Ik 
denk altijd aan mezelf. En aan geld. Geld dat ik nodig heb om 
steeds meer mezelf te zijn, zonder gebreken, van boven tot 
onder en van onder tot boven louter badend in de felle zon van 
de roem. Mijn enige zoon, Miguel, bevindt zich daar ook, in 
dezelfde ondraaglijke schittering. Een echte kleine torero, in zijn 
glitterpak. Of hij nu aangekleed is of naakt, mijn zoon schittert 
en ik, zijn moeder, schitter met hem mee. Olé! Olé! Ik hoor het 
geschreeuw van de uitzinnige menigte. Ze juichen mijn zoon 
toe. Ik adem het hete stof van de arena in. Het woeste rennen 
van het Beest in doodsstrijd voel ik over mijn gezicht. De geur 
van bloed en dood achtervolgt me tot in deze onbekende stad 
waar ik conciërge ben in de rue Cochin 102, in het vijfde 
arrondissement van Parijs, Frankrijk.
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Mevrouw Guillou

Ze heet Rosa-Alba Almevida en ze schept een luchtje aan het 
raam. Nu beweegt ze een beetje, met haar ellebogen op de 
vensterbank. Er plakken kleine droge zwarte stofdeeltjes aan 
haar huid. Ze spuugt op haar vingers en wrijft zorgvuldig haar 
ellebogen schoon. Kijkt verstrooid de straat in. Ze ziet haar zoon 
die met stoepkrijt aan het tekenen is. Dat stelt haar gerust en zo 
kan ze meteen weer tot haar diepste zelf terugkeren, waar alles 
droom en schittering is. Ze weet best dat alles zich slechts in haar 
hoofd afspeelt, maar niets ter wereld kan haar ervan weerhouden 
zo te dagdromen, totdat een doffe haat tegen het leven dat ze 
moet leiden haar als een springvloed overspoelt.
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Rosa-Alba Almevida

Rosa, Rosie, Rosita, vurige Spaanse muskusroos, Rosa-Alba 
Almevida, zo irrationeel en oppermachtig, hoor hoe ik variaties 
op je naam opzeg, als in een trotse litanie. Geen haar op je hoofd 
mag bewegen, zelfs je adem niet onder de satijnen ochtendjas, 
niets mag verraden wat je diep van binnen voelt.

In stilte stort ik mij in een woest verlangen naar viersterrenhotels, 
sleeën van auto’s met chauffeurs in livrei, stralende make-up, 
voedende crèmes, niet-uitlopende mascara, exclusieve wijnen, en 
bont, vooral veel bont, roodvos, zilvervos, gevlekte panter, zacht 
sabelbont, tot ik definitief verander in een prachtig wild dier, 
geboren om bemind en aanbeden te worden. Zulke dromen heb 
ik als ik van binnen gek ben en er van buiten verstrooid uitzie.
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Mevrouw Guillou

Miguel Almevida. Zeven jaar. Enorme ogen. Overal waar zijn 
kleding het toestaat zie je een netwerk van blauwe aderen op zijn 
blanke, doorschijnende huid. Een wit overhemdje. Lakschoenen. 
Zo rank als een hert. Te fijn misschien voor de vernederingen 
van het leven.
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Miguel Almevida

Het trottoir zo grauw en grijs. Mijn stoepkrijt gaat heen en 
weer over het saaie grijs. Rood, groen, blauw, geel, wit, paars. 
Ik geef leven aan de eentonige saaiheid van het trottoir. Het 
krijt knarst tussen mijn vingers, verbrokkelt en verpulvert. Ik 
trek rechte lijnen. Ik teken de plattegrond van mijn toekomstige 
huis. Ik baal van onze piepkleine conciërgewoning, met de wc 
op de binnenplaats en de waterkraan op de overloop. Stomme 
Fransen lopen voortdurend over mijn trottoir. Hun gehaaste 
passen wissen schaamteloos mijn lijnen en kleuren uit. Je zou 
ze heel hard in hun tenen moeten bijten om ze te straffen, zou 
mijn moeder zeggen. Dat zal ze leren om zo respectloos om te 
gaan met andermans werk. Zo denkt zij wanneer ze de trap met 
de dikke laag was erop aan het dweilen is en zij met hun vieze, 
modderige voetstappen vanuit het niets al haar werk steeds maar 
weer tree na tree verknoeien.

Elke uitgewiste streep moet ik met mijn krijtjes weer 
overtrekken, elke vervaagde kleur verlevendigen, totdat mijn 
duidelijke, precieze plattegrond te zien is van de ene kant van de 
straat tot aan de andere. Dit is mijn huis, zoals ik het al doende 
bedenk. Een stuk of twintig kamers op rij langs een gang die 
zo breed en diep is als een van de avenues die uitkomen op de 
Place de l’Étoile. Een kleine salon, een middelgrote salon, een 
grote salon, een kleine keuken, een middelgrote keuken, een 
grote keuken, een kleine eetkamer, een middelgrote eetkamer, 
een grote eetkamer, een enorme wc, een tweede enorme wc, 
een derde enorme wc, een reusachtige badkamer, een heel 
reusachtige badkamer, een gigantische speelzaal en een heel 
diepe, brede, hoge, schitterende slaapkamer. En ik precies in 
het midden van die brede, hoge, diepe, schitterende slaapkamer. 
Ik wacht op mijn man en dat zeg ik hardop. Met de armen 
over elkaar sta ik in de echtelijke slaapkamer te wachten tot 
hij komt. Mijn moeder, die eruit ziet als een mummie, bevrijdt 
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woedend haar hoofd uit de windsels en beveelt me mijn zin te  
herhalen.

‘Ik wacht op mijn man!’
Ze brult zo hard dat de hele straat het kan horen:
‘Ben je nou helemaal gek geworden!’
En doet het raam dicht.

Mijn vader is er weer en er gebeurt van alles tussen mijn moeder 
en hem achter het gesloten raam met de dichte gordijnen. Zo gaat 
het altijd als het raam of de deur achter hen dicht gaat. Ik word 
weggejaagd, verstoten, naar buiten gestuurd, en zij fluisteren en 
ruziën daarbinnen, lachen eerst heel hard en kreunen dan alsof ze 
ziek zijn, vooral mijn moeder – je zou haast geloven dat ze gaat 
bevallen. De daarop volgende stilte doet denken aan het einde 
van de wereld. Ik moet huilen, ik sta hier onbeweeglijk op het 
trottoir, moederziel alleen en vies van het kleurkrijt, met mijn 
voeten in een denkbeeldige slaapkamer. Ik moet me wassen. Het 
stof van het trottoir van mijn kleren krijgen en de krijtsporen 
van mijn lichaam. O mijn mooie lakschoenen, wat een ramp! Ze 
lijken op mijn moeder, ze zien er net zo beschadigd uit als zij aan 
haar raam, met dat water dat ze in emmers van de overloop moet 
halen, met opgeheven hoofd en een air alsof het haar niets kan 
schelen, in haar gekreukte ochtendjas. Midden op de dag. Op 
een mooie zondag als mijn vader niet werkt en vrolijk is. Ik weet 
heel goed waar ze het over hebben voordat ze zich verliezen in 
hun gekreun en de doodse stilte die daarop volgt. “Geld! Geld!” 
eist mijn moeder. Mijn vader moppert en beweert dat zij het 
sneller uitgeeft dan hij het kan verdienen. Beledigingen over en 
weer. Soms een paar klinkende klappen op het mooie achterwerk 
van mijn moeder. Haar schaterende lach.

Ik wacht. Ik ijsbeer op het trottoir. Ik sta eindeloos te wachten. 
Ik verslijt mijn mooie schoenen. Ik wacht totdat het raam weer 
opengaat. Er komt een dag dat ik echt wegloop.
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Drie uur ’s middags. Het raam gaat met veel lawaai open. De 
buitenlucht stroomt weer binnen. Ik ga de lucht achterna het 
huis in en ik zeg “ik heb honger”. Mijn vader doet het raam 
weer dicht. Ik moet aan tafel gaan zitten, met mijn handen onder 
het stof en het krijt. Er is geen druppel water meer in huis.

Mijn moeder roept niet boos dat ik mijn handen moet gaan 
wassen. Ze is afwezig, nog afweziger dan anders, en heel loom. Ze 
heeft een blauwe jurk aangetrokken en armbanden omgedaan die 
rinkelen aan haar polsen. Mijn vader trekt flink aan zijn gauloise. 
Hij is er trots op dat hij zo sterk en diep inhaleert, net zo trots als 
hij is op zijn stralende glimlach, tussen twee trekken in.

Ik eet in de rook, ik drink in de rook, ik adem de rook in van 
na het vrijen. Mijn vuile handen bevinden zich in de schaduw 
van de rook. Het is zo stil om me heen dat ik zou kunnen 
merken hoe de rook zijn muizenadem over mijn gezicht blaast. 
Ik moet huilen.

In één klap was het afgelopen met de al half koude maaltijd, het 
gebrek aan conversatie aan tafel, de verbouwereerdheid van hen 
beiden en mijn behoefte om te huilen. Zodra het raam weer 
open was, zag je dat mijn vader geen hemd droeg. Alle rook 
verdween naar buiten, samen met de familiegeschiedenis van ons 
Almevida´s, die in blauwe kringels verdampte op deze zondag 
25 september. 

Het hemd van mijn vader hangt over de rugleuning van 
een stoel, zo wit als de Onbevlekte Ontvangenis in de kerk, 
gesteven als het superplie van een pastoor op Sacramentsdag. 
Een zonnestraal glipt onder de stoel. De puntige, glimmende 
schoenen van mijn vader lijken wel brandende koplampen.
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Pedro Almevida

In de tijd die Rosita nodig heeft om zich klaar te maken, met 
kwikjes en strikjes en make-up, had ik al wel twee of drie rondjes 
om het huizenblok kunnen lopen. Met mijn zoon aan de hand, 
op de schoenen die voor me uit glimmen. Mijn overhemd is zo 
wit als dat van mijn zoon. Hij trippelt nu naast me voort, fris 
gewassen en omgekleed onder mijn toezicht. Hij wilde absoluut 
een paars T-shirt aan met een groene Mickey Mouse erop, maar 
ik heb voet bij stuk gehouden en niet toegegeven. Wat moet, 
dat moet. Wit en lak, zo hoort dat op zondag. Stierengevechten 
doemen op in mijn herinnering, gevolgd door armenvol 
jasmijn.

Wist ik maar waarom de hand van mijn zoon zich steeds los 
probeert te wringen uit mijn ruwe bouwvakkershand! Te ruw en 
mannelijk misschien, die hand, voor dit ventje dat nog niet zeker 
weet of hij een jongen of een meisje is en dat vijf van de zeven 
dagen vertroeteld wordt door zijn moeder. De eer van Spanje 
in deze vreemde stad belichaam ik, Pedro Almevida. Mijn zoon 
Miguel is met mij verbonden in diezelfde eer, hand in hand, met 
onze witte overhemden en onze puntige, glimmende schoenen 
stappen we stevig door over de boulevard Saint-Germain, tussen 
vier en vijf uur op een mooie zondagmiddag in september. 
Met groeiend ongeduld wachten we op het ogenblik dat we de 
prachtige ziel zelve van de Fiësta de hoek om zullen zien komen, 
losgelaten in de grijze stad.


