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De mare deed al heel lang de ronde: er gingen steeds meer mensen 

dood en er werden steeds minder kleertjes gebreid. Alsof dat nog niet 

genoeg was, braken er twee oorlogen uit, gevolgd door epidemieen; de 

dood was ons dagelijks brood. Zelfs de mensen wier leven tot voor

beeld moest strekken, de mensen van boven de honderd, gingen ook 

dood; het was verschrikkelijk; zelfs de Portugezen gingen dood... 

De catastrofe was zo onafwendbaar dat de mensen haar zonder hys-

terie hadden aanvaard; maar het leven had zich aangepast aan de wer

kelijkheid en was anders van toon geworden. Er werden geen afspraken 

meer gemaakt, er werd niet meer 'tot morgen' gezegd; de mensen leef-

den bij de dag, bij het uur; het enige waar ze zich nog druk over maak-

ten was dat ze op hun best zouden sterven, dat ze op hun rechterzij 

zouden sterven. 

Er kwam een moment waarop er bijna niemand meer was, en wan

neer de weinigen die nog over waren elkaar op straat tegenkwamen, 

lachten ze, stoicijns onder het onafwendbare. 

'En u, wanneer gaat u dood?' hoorde je zo nu en dan iemand zeg

gen. 

De aarde werd nerveus en schokte een aantal malen; Italie had niet 

langer de vorm van een laars. 

En op een ochtend was er niemand meer om het ontbijt klaar te 

maken: iedereen was dood. 

Er heerste een zo grote stilte dat het leek alsof iemand op het punt 

stond met de dirigeerstok op een muziekstandaard te tikken; maar er 

was niets te horen, zelfs geen gefluit, zelfs geen bevel, alleen maar een 

verbaasde stilte. Wanneer je goed naar de stilte luisterde, kon je het 

zachte gesis van een kapotte leiding horen, die de stilte nog indringen-

der maakte. 

De dingen wachtten op de mens, zoals elke ochtend; ze wachtten 

angstvallig en raakten, omdat ze er niets van begrepen, van streek. 

Machines, huizen, straten, steden, ze bleven maar wachten en konden 

elk moment in huilen uitbarsten. 
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