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1. De peperplant

Ik droomde dat mijn vader een glazen oog had. Toen ik
wakker werd, bonsde mijn hart, het leek wel het hart van
een verschrikte koe. Maar ik glimlachte. Ik was gelukkig,
alsof mijn droom was uitgekomen en mijn vader echt
een glazen oog had.
    Toen ik klein was had mijn vader me voor mijn ver-
jaardag een peperplant gegeven. Een vreemd cadeau. Ik
begreep destijds niet wat er de bedoeling van was. We
hoorden van tijd tot tijd geweerschoten buiten, maar
daar waren we net zo aan gewend als aan het toeteren
van voorbijkomende auto’s. Net zomin als ik snapte wat
er in onze buurt gebeurde, begreep ik waarom mijn va-
der een peperplantje had uitgekozen en waarom het
daarna bij ons bleef. Maar er hingen kleine pepertjes aan
en ik veronderstelde intuïtief dat die mij en mijn twee-
lingbroertje voorstelden. De milities vochten al maan-
denlang in de straten rondom ons huis, tussen de zee en
het hart van de stad. Mijn moeder bleef ons toch naar
school sturen, mij en mijn tweelingbroertje, dat niet kon
praten en dat ik onderweg moest beschermen omdat hij
bang was.
    Destijds deed het cadeau van mijn vader me niet zo-
veel. Ik vond het raar en lelijk. Ik vertelde er niets over
aan mijn klasgenootjes op school. Maar ik zorgde er wel
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voor, zoals hij van me had gevraagd. Mijn vader had een
wasserij-strijkerij. Hij leerde me hoe ik de ontluikende
pepertjes met een katoenen doekje moest schoonmaken
en met een kaars van bovenaf moest bijlichten, zodat ze
vitaminen kregen en zouden groeien. Hij deed het heel
voorzichtig voor en zei: ‘Jij moet ze verzorgen, dan ko-
men er nog meer pepers aan. Deze peperplant moet je
vriendje worden.’ Door mijn vader begreep ik dat er in
elke peper een ziel huisde en dat ik die ten koste van alles
moest beschermen. Dat was mijn eenvoudige opdracht
in de oorlog. En soms, als de gevechten toenamen en de
milities hun zware wapens, mortieren en raketten af-
vuurden, en mijn moeder en broertje in de gang tussen
de voorkamer, de keuken en de badkamer op de grond
lagen, stond ik bij de televisie, de plek in ons huis waar
je het meest was blootgesteld aan scherpschutters, met
een brandende kaars om de peperplant bij te lichten. Ik
dacht dat onze zielen, van mij, mijn broertje, mijn vader
en mijn moeder, zich ook in de kleine pepertjes bevon-
den en dat, als ik ze bijlichtte, niemand van ons zou
doodgaan, vooral mijn vader niet, die pas ’s avonds naar
huis kwam. Zo begon de vriendschap tussen mij en de
peperplant. Ik raakte steeds meer op hem gesteld, hoe-
wel ik hem vanaf een bepaald moment geen water meer
gaf, maar erop spuwde. Ik dronk het water zelf op in
plaats van het aan de plant te geven, omdat mijn moeder
steeds zei dat water schaars was en de mensen van dorst
zouden omkomen. Uit angst begon ik het water zelf op
te drinken, in de hoop dat ik nooit meer dorst zou krij-
gen. Ik had zelfs het idee dat mijn vriendschap met de
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plant hechter werd als ik hem met mijn speeksel be-
sproeide. Totdat mijn moeder me op een dag zag en het
aan vader vertelde toen hij thuiskwam van zijn werk.
    Dat was de eerste keer dat mijn vader me sloeg met
zijn riem. Hij was ongelooflijk boos. Ik vroeg me af of
spugen op een peperplant zoveel boosheid rechtvaar-
digde. Ik zag hoe zelfs mijn doofstomme broertje zijn
ogen afwendde en beefde telkens wanneer de riem mijn
rug raakte. Toen mijn vader weg was, liep ik snikkend
naar de peperplant, met ogen vol tranen, en probeerde te
bedenken in welke peper zich de ziel van mijn vader be-
vond. Het was niet moeilijk. Ik koos de grootste peper,
brak hem vol bitterheid af en vertrapte hem onder mijn
voet.
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2. Een sprinkhaan

Op school wedijverden de kinderen altijd met sterke ver-
halen over hoe vaak ze door hun vader werden geslagen.
Die verhalen lieten zien hoe wanhopig alle vaders waren
in hun eigen huis. In oorlogstijd was macht altijd het be-
langrijkste onderwerp voor ons. Mijn vader stak natuur-
lijk niet boven de andere vaders uit, want hij had niet de
allerergste straffen uitgevonden. Toch schepte ik over
hem op en vertelde dat hij me met een leren riem had ge-
geseld. Toen ze vroegen waarom, zei ik niet ‘Omdat ik op
een peperplant had gespuugd’, maar verzon ik een ver-
haal waarin ik iets echt moedigs had gedaan, alsof ik
even stoer was als Hector. Ik zei: ‘Ik had een doosje vali-
umpillen van mijn moeder ingeslikt. Mijn vader sloeg
me net zo lang tot ik de pillen in één keer had uitgekotst.’
    Een paar dagen na mijn heldenverhaal kwam een van
mijn klasgenootjes naar mij toe en vertelde dat hij had
gezien dat mijn vader op straat in elkaar was geslagen.
Hij zei: ‘Hij had een bruine riem om, maar hij gebruikte
hem niet. Is dat niet de riem waarmee je was gegeseld?’
‘Jazeker.’ Ik knikte, want mijn vader bezat maar één
riem, een bruine. Mijn vriend, die het allemaal gezien
had, beschreef me wat er was gebeurd alsof hij zijn hoofd
in een kijkdoos had gestoken. Toen mijn vader thuis-
kwam, zag ik de plekken op zijn gezicht. Het waren geen
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brandplekken van de stoom op de wasserij. Om uit te
vinden hoe pijnlijk ze waren, duwde ik met mijn vinger
op de grootste plek op zijn gezicht. Hij sliep, maar er
ging een schok van pijn door hem heen en hij wendde
zijn gezicht van me af zonder zijn ogen open te doen. Hij
deed net alsof hij doorsliep.
    Op dat moment besefte ik dat de ziel van mijn vader
definitief de peperplant had verlaten. Ik voelde me schul-
dig, want als ik niet de grootste peper had afgeplukt en
vertrapt, dan was mijn vader niet zo’n zwakkeling gewor-
den. Hij was zelfs een lafaard. Dat deed me nog het
meeste pijn.
    Mijn vader heeft me daarna nooit meer geslagen, hoe-
zeer ik hem ook keer op keer probeerde uit te dagen. Ik
spuugde meer dan eens op de peperplant waar hij bij
stond, maar hij reageerde niet, hoe hard of veel ik ook
spuugde.
    Mijn vader sprak niet zoveel meer. Hij bracht de
meeste tijd in de badkamer door, zittend op de rand van
het bad. Ik gluurde naar hem door het sleutelgat. Hij
keek afwezig voor zich uit. Er droop zelfs speeksel uit
zijn mond zonder dat hij het merkte. Van achter de deur
fluisterde ik tegen hem, met mijn tanden opeenge-
klemd, als een vriend die hem advies gaf terwijl ze naast
elkaar aan het vissen waren, zittend op een badkuip aan
zee: ‘Niet huilen, niet huilen…’ Mijn vader huilde nooit,
daarom was ik ervan overtuigd dat hij nog niet al zijn
wilskracht had verloren.
    Toen hij niet lang daarna thuiskwam van zijn werk
met voetafdrukken op zijn kleren, pakte hij de televisie
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op en zette hem onder de boom voor het huis. Er was
niets mis met de televisie. Mijn vader wilde alleen laten
zien dat hij niet geïnteresseerd was in politiek. Ondanks
alles bleef mijn vader geen dag weg van zijn werk, want
zijn wasserij had van een van de grote hotels de opdracht
gekregen de kleren van de gasten te wassen en te strij-
ken. Er verbleven vooral buitenlandse journalisten, die
uit verre landen kwamen om over de oorlog te schrijven
die zich in onze straat en de omliggende straten af-
speelde.
    Het verhaal dat hij in elkaar was geslagen verspreidde
zich op school en daarom raakte ik bekend onder de leer-
lingen als ‘de Sprinkhaan’, omdat mijn vader ook een
sprinkhaan was. Immers, sprinkhanen slaan altijd op de
vlucht en vallen nooit aan. Ik probeerde de bijnaam te
ontkrachten met verzonnen verhalen over hoe onbarm-
hartig mijn vader mij sloeg. Ik aarzelde bijvoorbeeld niet
om, ’s ochtends vroeg, op weg naar school, met sigaret-
ten brandplekken op mijn armen en buik aan te bren-
gen, of mijn schooluniform kapot te scheuren en kras-
sen te krabben in mijn hals en op mijn ogen. Dan ging
ik een stil steegje in en onderwierp me aan dit soort och-
tendlijke zelfkwelling. Het deed soms veel pijn. Als ik
dan in deze toestand op school arriveerde, kwamen de
kinderen om me heen staan en zei ik, terwijl ik zoge-
naamd ontredderd tegen de poort leunde: ‘Het is mijn
vader. Hij heeft me vanochtend weer geslagen. Hij is
geen sprinkhaan, zoals jullie denken.’ Maar al snel liet
de directrice me bij zich komen. Nadat ze me had onder-
zocht, zei ze: ‘Ik heb het gevoel dat je dit zelf doet.’ Geen
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vader zou immers zijn zoontje in zijn hals krabben bij
het slaan, of sigaretten op hem uitdrukken en hem
daarna naar school sturen. Ze riep zelfs mijn moeder bij
zich, die meteen kwam en mij een pak slaag gaf toen we
van school wegliepen, terwijl de leerlingen die nog in de
rij stonden en uit de ramen toekeken me uitlachten, als
ratten.
    Dat was de eerste keer dat ik het gevoel had dat ik had
gefaald. Hierna was ik bereid om alles op te geven, zelfs
mijn kleine koninkrijk van Matchbox autootjes, als ik
daarmee mijn vader kon veranderen in een angstaanja-
gend man. Ik zou zelfs mijn geldkistje willen openbre-
ken. Ik had altijd in de gleuf mijn dromen gefluisterd,
omdat ik geloofde dat het kistje dan in staat was om je
dromen te laten uitkomen. Als je je dromen eraan toe-
vertrouwde, zou het kistje de hoeveelheid spaargeld aan-
passen, naar boven natuurlijk, zodat er voldoende geld
was om de dromen te betalen. Mijn droom was dat ik ooit
een zilverkleurige 6mm-revolver zou kunnen kopen, die
zeker al drie jongens in het gebouw bezaten.
    Maar nu was mijn droom dat ik genoeg geld zou heb-
ben om een glazen oog voor mijn vader te kopen.
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3. De sahlabverkoper

Het idee van het glazen oog was eigenlijk niet van mij,
maar afkomstig van de sahlabverkoper bij onze school.
Ik wist vanaf het eerste moment dat ik een verandering
moest aanbrengen in mijn vaders gezicht. Een deel van
zijn hoofd moest worden opgeofferd om het geheel te
redden. Ik wist alleen niet goed hoe ik dat moest doen en
welk deel ik zou kunnen opofferen. ’s Nachts, als hij
sliep, keek ik naar hem. Ik bestudeerde zijn gezicht en
probeerde te bedenken welk deel ik zou verwijderen uit
mijn vader of in elk geval zou verminken, om hem angst-
aanjagend te maken. Ik kon maar niet tot een beslissing
komen. Om te beginnen was het gezicht van mijn vader
klein en bovendien hielp het niet dat hij onrustig sliep.
Hij was iemand die plotseling zijn ogen opendeed, je
verschrikt aankeek en vroeg: ‘Waarom slaap je nog niet?
Ben je misschien bang?’ Wat moest ik in dat geval doen?
Het was dezelfde vraag die in mijn hoofd opkwam als hij
plotseling zijn ogen opendeed: ‘Ben je bang, papa?’ Maar
om de lucht te laten opklaren, zei ik: ‘Nee, papa. Wij zijn
toch niet bang?’
    ‘Natuurlijk niet,’ zei hij met zachte, aarzelende stem.
Daarna liep hij met mij mee naar mijn kamer, zodat ik
weer kon gaan slapen. Hij ging op de rand van het bed
zitten dat ik met mijn broertje deelde, volledig ver-
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dwaasd, zoals hij ook altijd op de rand van de badkuip
zat. Zodra het speeksel uit zijn mond begon te druipen,
drukte ik mijn ogen stevig dicht en deed alsof ik was in-
gesluimerd. Hij stond op en liep naar de keuken om wat
water te drinken, waarna hij weer in bed ging liggen
naast mijn moeder, die altijd als een blok sliep.
    De sahlabverkoper was een spion. Hij kwam twee-
maal per dag naar onze school. Hij was helemaal kaal,
klein van stuk, en had geen kin. Alleen een dunne snor.
Hij droeg aftandse schoenen, waardoor veel kinderen
weigerden sahlab bij hem te kopen, maar het kon hem
zo te zien niets schelen. Hij bleef komen, zoals altijd,
zonder iets te zeggen. We zagen hem nooit spreken en
hij maakte zich nooit druk. Hij hoorde de bestelling aan,
nam het geld in ontvangst en gaf het wisselgeld terug als
het nodig was. Hij miste zijn rechteroog, maar dat hield
de kinderen niet tegen. Die waren meer onder de indruk
van zijn aftandse schoenen dan van zijn ontbrekende
oog. Misschien kwam dat doordat verminkte lichamen
een vertrouwde aanblik waren geworden in de oorlog,
net als de advertenties voor geïmporteerde kaas, bijvoor-
beeld, die heel vertrouwd werd, hoewel je wist dat je er
nooit bij in de buurt zou komen. Het was ook volstrekt
normaal, dat er elke dag minstens een of twee lijken op
televisie te zien waren, of dat een leerling je in detail
kwam vertellen hoe een familielid was omgekomen door
een granaat. Maar een lijk dat aftandse schoenen droeg,
dat ging te ver. Want de sahlabverkoper zag er in zijn ge-
rafelde kleren uit als een lijk, hoewel hij niet door de mi-
litie in elkaar was geslagen. Toen ik een keer een glas
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sahlab bij hem bestelde, buiten de poort van de school,
en hem vroeg: ‘Heeft de militie je ooit in elkaar gesla-
gen?’ gaf hij geen antwoord. Ik verhief mijn stem: ‘Zeg
eens, de milities, die aan het eind van de straat staan,
hebben ze je ooit in elkaar geslagen?’ Hij schudde zijn
hoofd zonder me aan te kijken. Toen ik zijn reactie zag,
raakte ik vervuld van een enorm geluksgevoel. ‘Dank je,’
zei ik, in de overtuiging dat dit zeker iets te maken had
met zijn ontbrekende oog.
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4. Een kartonnen doos

Na een tijdje ging ik niet meer naar school. Ik begon te lij-
ken op een openbaar toilet waar iedereen zijn smerige
grappen uitscheet, vooral nadat mijn moeder me had ge-
slagen in het zicht van alle leerlingen. Ik voelde me niet
schuldig en dacht niet aan de gevolgen van mijn afwezig-
heid op school. Ik rechtvaardigde het voor mezelf door te
zeggen dat ik rust nodig had, dat ik moest nadenken over
een manier om mijn vader te helpen. Ik moest op een of
andere manier in contact komen met de schutters van de
militie. Ik moest een band met hen aanknopen en om dat
te bereiken moest ik hun aandacht trekken, een spectacu-
laire actie ondernemen – boem! – waardoor ze me zou-
den ondervragen. Alsof ik voor een rivaliserende groep
werkte, bijvoorbeeld. De volgende dag greep ik mijn kans.
Ik stal een kartonnen doos die een van hen op een richel
had achtergelaten van een gebouw dat ze hadden bezet.
In de doos zaten een zak linzen, een paar doosjes pillen,
doktersrecepten, een zijspiegel van een Peugeot, en een
stuk plastic waarvan ik niet begreep waarvoor het diende.
De pillen waren bestemd voor de moeder van een van de
schutters, die niet erg belangrijk was. Ik rende weg met
de doos en de schutters kwamen achter me aan. Ze scho-
ten niet op mij, want ze slaagden er al snel in me in te slui-
ten bij een geparkeerde auto, voordat ze zelfs maar had-
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den kunnen overwegen om te schieten. Weldra bevond ik
me in een kamer op de tweede verdieping van het gebouw
van de militie. Toen de ondervraging begon (ik noem het
graag zo) vroeg ik om een stoel om op te zitten, maar er
kwam een hand zo zwaar als een duif, of anderhalve duif,
neer op mijn nek. Ik kuchte, alsof ik mijn keel schraapte,
om niet in tranen uit te barsten. Ik had me niet hiernaar-
toe laten brengen om een pak slaag te krijgen. Bovendien
gold een klap in je nek, op school althans, als een verne-
dering. Iemand die in aanzien stond, werd in zijn gezicht
geslagen of op zijn kaak gestompt, of in zijn buik. Dit was
een belediging, maar ik bleef rechtop staan als een glas,
om te laten zien dat ik in staat was om kwellingen te ver-
dragen. Ik hoopte hun bewondering te wekken. Maar het
enige dat hun aanvoerder vroeg, terwijl hij mijn school -
uniform en tas doorzocht, was: ‘Zijn de scholen vandaag
gesloten?’ Voordat ik kon antwoorden, ging de vraag on-
der de schutters rond, want als de scholen plotseling ge-
sloten waren, leidden ze daaruit af dat er een ontwikke-
ling was waarop ze voorbereid moesten zijn. Ze hadden
er niets over gehoord op de radio. Bovendien behoorde de
doos die ik gestolen had toe aan een onbeduidend hulpje
dat als taak had koffie en thee te zetten en broodjes klaar
te maken. Zijn moeder was ernstig ziek en hij moest elke
dag naar huis om linzensoep voor haar te maken en haar
medicijnen te brengen. Door de ondervraging was hij ge-
dwongen hier te blijven en dat irriteerde hem. Hij was het
die mij in mijn nek had geslagen.
    Ik werd het gebouw uit gezet. Mijn plan was mislukt.
Ze hadden me niet eens gevraagd waarom ik de doos had
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gestolen. Maar ik ging niet weg. Ik ging niet naar huis of
terug naar school. Ik bleef. Ik ging vlak bij de wegver-
sperring staan kijken, met de bedoeling om tussenbeide
te komen als een van de schutters besloot een voorbij-
ganger in elkaar te slaan, zelfs als die voorbijganger mijn
eigen vader was. Ik was hier om een overeenkomst met
ze te sluiten. Ik zou mijn tweelingbroertje aan ze verko-
pen. Op school had ik de buschauffeur aan de lerares na-
tuurwetenschap horen vertellen over milities die in
menselijke organen handelden, organen van kinderen
om precies te zijn. Het probleem voor mij was hoe ik de
milities die in organen handelden kon onderscheiden
van andere milities. De buschauffeur had daar niets over
gezegd tegen de lerares. Toen ik naar hem toe was gelo-
pen en hem ernaar had gevraagd, had hij spottend ge-
zegd, misschien om indruk te maken op de mooie lera-
res: ‘Je kunt erachter komen door te vragen of ze van
orgaanvlees houden.’ Daar moest ik dus naar vragen.
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5. De overeenkomst

Ik had er mijn hoop op gevestigd dat de schutters liefheb-
bers van orgaanvlees waren, want ik zag mijn dove broer-
tje als profijtelijke handelswaar. Toegegeven, misschien
geen topkwaliteit, want zijn oren werkten niet, dus een
deel van hem ontbrak. Dat kwam doordat hij zijn oren te
veel had gebruikt toen hij koorts had, waardoor hij niet
meer kon horen. Bovendien waren er twee exemplaren
van hem, ikzelf en hij, waardoor de prijs vast omlaag zou
gaan. Maar het geld dat ik voor hem zou krijgen en het
geld uit mijn kistje zou samen voldoende moeten zijn
om een glazen oog voor mijn vader te kopen. En er was
nog een reden waarom de schutters hem zeker zouden
kopen: mijn broertje had twee harten.
    Ja, dat had mijn moeder gezegd. In de hoop dat ik
mij niet voor mijn broertje zou schamen, zei ze altijd
dat kinderen die een handicap hebben, zoals doofheid,
of stomheid, of blindheid, een tweede hart bezaten.
God nam hun een zintuig af en gaf er een extra hart
voor in de plaats, rechts in hun borst, omdat er links te
weinig ruimte was. Mijn broertje kon niet horen. Toen
we klein waren, kregen we allebei, zoals dat gaat bij
tweelingen, koorts. Toen de koorts over was, bleek dat
de koorts hem zijn gehoor had afgenomen en het aan
mij had toegevoegd. Maar ik vertelde het hem niet.
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Mijn gehoor was onmiskenbaar verdubbeld, terwijl hij
helemaal niets meer kon horen en ook niet veel meer
sprak. Hij glimlachte alleen nog maar. Dat kwam door-
dat hij twee harten had, en dat was mijn grote troef te-
genover de schutters. Ik zou hun alles in één keer ver-
tellen, maar de twee harten voor het laatst bewaren.
Om het te laten inslaan als een bom die een bus vol in-
valide kinderen opblaast.
    Ik liep naar een van de schutters toe en vroeg: ‘Hou-
den jullie van orgaanvlees?’ Uit angst dat ze ‘Nee’ zou-
den zeggen of me zouden wegjagen, voegde ik er snel
aan toe: ‘Ik heb een broertje van twaalf dat zichzelf wil
verkopen. Ik en mijn broertje zijn hetzelfde. Hij is het
die zichzelf aan jullie zal verkopen. Maar ik krijg het
geld. Ik wil jullie niet misleiden. Hij kan niet horen,
maar er zijn er twee van ons, hij en ik, maar mijn broertje
heeft twee harten.’
    De schutter keek me aan en zei: ‘Twee harten? Wil je
dat we in organen gaan handelen? Wat weet jij over men-
selijke organen, flapdrol?’
    ‘Alles,’ loog ik.
    ‘Alles? Zeg dan eens waar je penis zit.’
    ‘Vanbinnen, hier,’ zei ik, terwijl ik mijn hand op mijn
buik legde, links van mijn navel.
    De schutter barstte in lachen uit.
    Ik had altijd gedacht dat de menselijke penis iets te
maken had met nieren, maar ik wist niet waar hij precies
zat. Niemand had me ooit verteld dat een ‘penis’ het-
zelfde was als een ‘plassertje’, zoals mijn vader het
noemde.
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    Toen hij tot bedaren was gekomen en zag hoe ge -
geneerd ik me voelde – mijn gezicht was rood als een
 peper –, zei hij: ‘Natuurlijk, ga je broertje maar halen.’
    Ik kon mijn oren niet geloven. Het kwam niet in me
op dat de schutter me voor de gek hield. Ik liep weg en
dacht dat ik, als de overeenkomst gesloten was, ook
wraak zou hebben genomen op de schutters voor mijn
vader, omdat ze hem in elkaar hadden geslagen. Met het
geld dat ik van hen zou krijgen, zou ik een glazen oog ko-
pen dat hun allemaal de schrik op het lijf zou jagen. Ik
wachtte tot de school uitging en liep toen terug naar huis.
Ik was dolgelukkig. Mijn moeder en broertje waren
thuis, zoals gewoonlijk. De doveman glimlachte naar
mij. Ik nam hem mee naar de badkamer, waste zijn ge-
zicht en vroeg hem zijn mond open te doen, zodat ik zijn
gebit kon controleren. Daarna maakte ik zijn oren
schoon. Ik hoorde mijn moeder God smeken mij te be-
schermen. Mijn broertje begreep er niets van. Ik ge-
baarde naar hem dat we weggingen en dat hij niets tegen
mama mocht zeggen. Hij glimlachte op die vreemde ma-
nier die je deed vermoeden dat hij werkelijk twee harten
had.
    Ik nam mijn dove tweelingbroertje mee naar de schut-
ters. Omdat hij doof was, liet mijn moeder hem nooit al-
leen het huis uit gaan, zelfs niet om buiten voor het ge-
bouw te spelen. Omdat hij doof was kon hij het immers
niet horen als er plotseling gevechten uitbraken en zou
hij een gemakkelijk doelwit voor scherpschutters zijn. Ik
zei tegen mijn moeder: ‘Ik ga iets voor hem kopen in de
winkel.’ Dat stemde mijn moeder blij, want zoiets had ik
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nog nooit voor mijn broertje gedaan. Toen we bij het
checkpoint kwamen, zei ik: ‘Dit is hem!’ Ik duwde hem
iets naar voren. ‘Hij lijkt precies op mij, maar hij kan niet
horen. Hij heeft twee harten, zoals ik jullie heb gezegd.’
Mijn broertje voelde dat er gevaar dreigde. Hij deinsde
terug naar achteren en pakte uit angst mijn overhemd
vast. Ik voelde zijn greep, zijn vingers klemden zich vast
als een tang. Ik vermoedde dat hij bang was. Hij zette
zijn voeten schrap als een klein geitje en keek me aan. Ik
gebaarde naar hem: ‘Het is voor papa.’
    De schutter zei: ‘Je bent dus hier om je broer te verko-
pen?’
    ‘Ja. Als we niet tot een overeenkomst komen, verkoop
ik hem aan anderen,’ zei ik op ferme toon.
    ‘Als je het echt serieus meent, kom dan mee naar bo-
ven, dan sluiten we de overeenkomst,’ zei hij en hij ge-
baarde naar mijn broertje dat hij daar moest wachten.
Toen mijn broertje mij met de schutter naar binnen zag
gaan, barstte hij in huilen uit. Maar ik maande hem van
een afstand tot kalmte.
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