
5

Ik lig op mijn rug en staar naar een hand die uit een groene
mouw steekt. De hand herken ik, die is van mij. De mouw
zegt me niets. Het bonkt achter mijn ogen. Mijn gedachten
zwalken alle kanten uit. Ik maak een vuist, spreid dan mijn
vingers en trek ze samen. Geen kracht, geen coördinatie. Ik
lig op een lang, smal blad waarvan de randen in mijn schou-
ders snijden. Mijn handen tintelen. Mijn voeten tintelen.
Mijn hele lijf tintelt. Als ik opzij draai, schiet er een scherpe
pijnscheut door mijn hoofd. Met gesloten ogen keer ik me
weer om en blijf even zo liggen. Adem in, adem uit… pfff…
pfff. Nieuwe poging. Ik doe mijn ogen weer open, zie een
kast, een wasbak, een kapstok en een stoel. Niets komt me
bekend voor. Boven me werpt een ouderwets peertje rafelig
licht tegen de wanden. Het is zo zwak dat ik de wendingen
van het kooldraadje kan zien. Het gloeit op en zwakt af,
steeds opnieuw, als iets levends gevangen in een stolp. Waar
ben ik, glimworm? Weet jij het? Beelden doemen op in mijn
hoofd, schots en scheef, als kapotgeslagen spiegels.

Ik probeer me op te richten. Fuck. Alsof iemand prikkel-
draad door mijn maag trekt. Een sluier van zweet bedekt
mijn lichaam. Ik trek het groene hemd omhoog en zie ver-
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band ter hoogte van mijn middenrif. Er lekt vocht doorheen.
Mijn adem stokt en de ruimte begint te schommelen. Ik ga
weer liggen en concentreer me op mijn buik tot de duizelig-
heid wegtrekt. Nieuwe poging. Centimeter voor centimeter
elleboog ik mezelf overeind tot ik rechtop zit, met mijn be-
nen over de rand. Op de stoel naast de kast liggen mijn kle-
ren, op een dikke prop. De prop beweegt. Ik sluit mijn ogen.
Open ze weer. De prop ligt stil. Ik laat me van de tafel glijden
tot mijn voeten iets kouds raken. Zeil. Glad. Beige. Het zeil
uit mijn kinderkamer. Als een hond op een bevroren sloot
schuifel ik naar de stoel. Al mijn spullen liggen er, mijn ka-
mersleutel, portefeuille, paspoort. Alleen mijn telefoon ont-
breekt. Ik ontdoe me van het hemd en trek mijn kleren aan.
Handelingen waar ik nooit bij nadenk kosten minuten. Ik
hijg als een honderdjarige. Het geluid vermengt zich met het
bonken van mijn slapen. Bij de wastafel drink ik water uit het
kommetje van mijn hand. Lauw. Chloor. Ik hou mijn polsen
onder de straal en dep mijn gezicht met mijn handen. Hou je
kop erbij, Speelman, hou in godsnaam je kop erbij. Ik druk
mijn witte T-shirt als een kompres tegen mijn borst. Wat is er
gebeurd, verdomme?

Voorzichtig open ik de deur van het hok en steek mijn hoofd
om de hoek. Een schaars verlichte gang. Geen mens te be-
kennen. Onvast op mijn benen, tastend langs de muur, zoek
ik de uitgang. Als een bokkende loopband beweegt het ver-
sleten tapijt zich onder mijn voeten door. Doodse stilte. Een
stank van dood en verrotting. Het behang tegen de wanden
zit vol blazen. Sommige zijn opengesprongen, er hangen
schuimige vlokken uit.

Ik kom bij een lift waarvan de deuren openstaan. Wanke-
lend stap ik naar binnen en bekijk mezelf in een smalle spie-
gel naast het bedieningspaneel. Mijn vader. Op zijn doods-
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bed. Donkere stoppels tegen bleek vlees dat te veel vocht
vasthoudt. Gebroken ogen. Zijn mond op een kier naar de
dood. Hou je ogen uit spiegels, zei mijn moeder, spiegels ver-
vormen de werkelijkheid. Ik deins terug. Dan druk ik op
nul. Knarsend zet de lift zich in beweging. De cabine wiebelt
en schokt alsof hij elk moment de diepte in kan storten. Ik
sta geleund in een hoek en probeer de angst die door me heen
giert in toom te houden.

Op de begane grond naast de lift is een balie. Daarachter zit
een bewaker in uniform. Groen met gouden knopen. Hij
slurpt noedelsoep uit een beker – sliertjes langs zijn kin, net
maden – en kijkt niet op als ik naderbij kom. Ik schraap mijn
keel. Geen reactie.

‘Excuse me, could you help me, please? I need a telephone.’
Duim en pink tegen mijn wang. De man duikt weg in de
batterij zwart-witmonitoren die voor hem staat. Beelden
van lege gangen en kantoren werpen dood licht op zijn ge-
zicht.

‘Could you help me, please? A phone? It’s really urgent.’
De man kijkt langs me heen. Ik besta niet. Ik ben lucht.

Fuck it. Ik schuifel naar de uitgang. Pas als ik buiten sta, merk
ik dat het nacht is. De atmosfeer is klam en drukkend. Een
Citizen-reclamebord zegt me dat het vier uur is. Ik staar naar
de datum. Reken. Ruim twee dagen na mijn ontmoeting
in de Kingkey 100. Wat is er in godsnaam gebeurd? Ik zoek
houvast aan een trapleuning. Kijk omhoog. De skyline
steekt als een kartelrand af tegen de lichtende horizon. Ik
herken niets. Vogels in bomen langs de trottoirs zetten hun
ochtendconcert in. Voor hen een dag als alle andere. Hier en
daar een verlicht raam. Lichamen die zich een laatste keer
omdraaien. Nog even dromen dat je aan de muil van de dag
ontsnapt.
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Dan zet ik mezelf in beweging. Een straat verderop staat
een rode taxi, het lichtbakje op het dak is uit. Ik strompel er-
heen als een zombie door blubber, grijp de stijl van het por-
tier en buig moeizaam naar de chauffeur, die ingebouwd zit
in een altaar van boeddha’s en beeldschermen.

‘Shenzhen Superior, please? ’
De man kijkt me vriendelijk, maar wezenloos aan.
Ik prik naar het asfalt. ‘Shen-she…zhen? Shen-she…zhen? ’

Mijn stem struikelt over de klanken. De chauffeur grijnst. Ik
herhaal de naam, wijs opnieuw naar beneden. Geen ant-
woord. Hoe indringender ik omlaag wijs, hoe harder hij
grijnst. Hij lijkt wel zwakzinnig. Zijn mond scheurt open in
een grimas. Een kerkhof van stompjes. Terwijl hij om zich
heen gebaart, kaatst zijn stem tussen de huizen: ‘Hóngkóng!’
Shit. Dan herinner ik me iets. Het kaartje met de hotelnaam
in het Chinees. Ik doorzoek mijn zakken. Elke beweging
doet pijn. Ik grabbel en graai als een aap, maar vind niets.
Ach natuurlijk, mijn portemonnee, het zijvakje. Als ik de
chauffeur het kaartje voorhoud, verdwijnt zijn grimas.

De rit naar mijn hotel voert door een heuvellandschap dat
als een groene kraag om Hongkong heen ligt. Ik gluur in de
binnenspiegel naar mijn chauffeur, maar die haalt zijn ogen
geen moment van de weg. De radio speelt larmoyante lied-
jes. De grensovergang naar het mainland gaat soepel. De taxi
heeft dubbele nummerplaten, één voor Hongkong en één
voor China. Voorbij de grens volgen de woontorens en kan-
toorgebouwen. Decennia van magistrale destructie. Eeu-
wenoude hutongs verzwolgen door onstuitbaar beton. De
pijn in mijn maagstreek wordt erger. Ik hou mijn hand op
het verband en pijnig mijn hersens. Zestig uur geleden was
de afspraak met HongZhang. Ik moet dagen buiten bewust-
zijn zijn geweest. Wat is er gebeurd? Wie heeft me verzorgd?
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