Donderdag, 21 maart 2013 – ochtend
Salem, New Jersey, Amerika
Op West Avenue at North Main Street in Woodstown stap ik in de bus van 08:30
uur en toon mijn vervoersbewijs aan de chauffeur. Hij mompelt iets onverstaanbaars en keurt mij noch mijn kaartje een blik waardig. Dan gebaart hij ongedurig
dat ik door moet lopen. Hetzelfde ritueel herhaalt zich met het handjevol passagiers dat na mij instapt. Nog voordat de deuren helemaal gesloten zijn, geeft de
chauffeur gas en rijden we weg bij de halte.
Ik trek de klep van mijn pet wat verder over mijn ogen en doe de oordoppen
van mijn MP3-speler in. Er staat geen muziek op, want ik houd niet van muziek.
Ik gebruik het ding eigenlijk alleen om ongestoord naar mensen te kunnen kijken
zonder dat ze een gesprek met me aanknopen.
Vluchtig scan ik het voertuig met mijn ogen. Ik tel veertien personen, mezelf
en de chauffeur niet meegerekend. Veel van hen hebben ook doppen in de oren
en bij een aantal staat de muziek zo hard dat ik de gezongen en gerapte teksten
woord voor woord kan verstaan.
Ze moesten eens weten.
Ik glimlach voor me uit en baan me een weg door het gangpad, op zoek naar
een geschikte zitplaats, totdat ik mijn oog laat vallen op een lege stoel halverwege het voertuig. Ik ga zitten, vis mijn mobiele telefoon uit de binnenzak van mijn
jas en schakel de camerafunctie in.
De bus komt tot stilstand en hoewel ik deze route inmiddels tientallen keren
gereden heb en weet dat dit halte Freedom Village is, kan ik het toch niet laten
om even naar buiten te kijken om het te controleren. Tussen de regendruppels
op de ruit door, vang ik een onscherpe glimp op van het naambord bij de halte.
Een passagier stapt uit, een andere stapt in en de bus rijdt verder.
Onopvallend richt ik mijn telefoon dusdanig dat ik een jonge vrouw in een felgele jas in beeld heb. Ook zij heeft oordopjes in en zit druk te sms’en. Ze wiebelt
op haar stoel mee op muziek die ik niet kan horen.
Eén voor één vang ik beelden van mijn medepassagiers in het rechthoekige
schermpje. De vrouw in de gele jas, een vrouw van middelbare leeftijd, een aantrekkelijke dertiger in een regenjas, een grote, zwarte man met een rode beanie
op zijn hoofd. In stilte raad ik naar hun leeftijden, afkomst, beroepen en bestemmingen. Ik geef hen bijnamen om ze goed te kunnen onthouden.
‘Gele Jas’, ‘Oma’, ‘Verzekeringsagent’, ‘Dr. Dre’.
Ik ga verzitten, zodat ik mijn benen uit kan strekken in het gangpad en ongezien mijn camera kan richten op de mensen achterin de bus. Niemand kijkt naar
me, iedereen verdiept in zijn of haar telefoon, MP3-speler of ochtendkrant.
Nog net vang ik wat gehaaste beelden op van een groepje donkere mannen,
dat uitstapt bij de volgende halte, Mannington Salem County Vo-Tech. Ook ‘Dr.
Dre’ stapt uit. Twee vrouwen in nette mantelpakjes stappen in en de bus hobbelt
verder. De vrouwen gaan voorin zitten.
Met mijn camera zoek en vind ik de overige negen passagiers achterin.
Vier tienermeiden bekijken giechelend iets op het mobieltje van één van hen.
Vanaf de andere kant van het gangpad worden ze met wantrouwende blikken
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gadegeslagen door drie jongens van ongeveer dezelfde leeftijd. De jongens dragen identieke petjes en jacks van een sportmerk, maar ieder in een eigen kleur:
rood, groen en blauw. Bijna moet ik hardop lachen en bedek kort mijn mond met
mijn vrije hand. Ze vragen erom: ik noem ze ‘Kwik’, ‘Kwek’ en ‘Kwak’. De meisjes noem ik gemakshalve ‘Barbie Eén-Tot-En-Met-Vier’.
De bus stopt opnieuw, nu bij Mannington Memorial Hospital.
Een vrouw van een jaar of dertig staat op van de achterste bank. Vol zelfvertrouwen verlaat ze op haar torenhoge hakken het voertuig. De man op de stoel
voor haar blijft zitten. Hij is al op leeftijd, heeft een vriendelijk gezicht, een slordige, grijze snor en draagt een hoed, zoals je die vaak ziet in oude gangsterfilms.
Hoewel hij op zijn hoed na eigenlijk geen gelijkenis vertoont met Eliot Ness, die
ik wel eens op foto’s in tijdschriften gezien heb, noem ik de man toch zo.
Niemand anders stapt uit. Wel stapt er helemaal voorin de bus op het laatste
nippertje nog iemand in.
Ik draai mijn camera.
De jongeman verschijnt in de rechthoek op mijn scherm, een miniatuurmannetje niet groter dan mijn pink. Hij draagt een zwart kostuum, glanzende, zwarte
schoenen, een ouderwetse zwarte bolhoed en zwartleren handschoenen. Onder
zijn rechterarm heeft hij een eveneens zwarte vioolkoffer geklemd. Hij blijft staan
als de bus weer begint te rijden en zoekt zijn evenwicht. Dan loopt hij met kalme
tred door het gangpad naar de bank helemaal achterin.
Ik volg hem met mijn camera.
De Barbies giechelen als ze hem in het oog krijgen.
De jongeman negeert hen, gaat zitten en legt de vioolkoffer voorzichtig naast
zich neer, bijna eerbiedig.
Langzaam zoom ik uit, totdat ik ook alle anderen achterin weer in beeld heb:
piepklein, als een stel bontgekleurde mieren voor dat ene zwarte figuurtje.
De volgende halte is over negen minuten: Salem Manor.
Al snel zijn de tieners weer verdiept in hun digitale wereld. Ze zien niet wat ik
zie.
Weer zoom ik in op de jongeman in het zwart.
In een snelle beweging vouwt hij zijn armen rond de stoel voor hem. Hij legt
een hand over de mond van ‘Eliot Ness’ en snijdt hem met een mes dat hij in de
andere hand houdt de keel door, voordat de oude man alarm kan slaan of zich
kan verzetten. Geruisloos laat de jongeman het levenloze lichaam van ‘Ness’ tegen het raam zakken, totdat het net buiten het gezichtsveld van de anderen is.
Kort kijkt hij me aan over de hoofdsteunen van de stoelen tussen ons in. Dan
opent hij zijn vioolkoffer, daarna het vuur.
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Maren Franka

Maandag, 18 februari 2013 – avond
New York, Amerika
Ik weet waar ik ben, omdat ik hier eerder geweest ben, maar tegelijkertijd heb ik
geen flauw idee waar ik me bevind. Het lijkt op een trein- of metrostation, grauw
en ongezellig. Lange, brede perrons strekken zich uit, links en rechts van me en
tegenover me, verder dan ik kan kijken vanaf mijn plaats op het ongemakkelijke,
metalen bankje. Als ik omhoog kijk, zie ik geen lucht, maar ook geen plafond. Er
is niets. Vlug kijk ik weer voor me.
Zoals altijd wanneer ik hier ben, sla ik de incidentele voorbijgangers gade als
ze me passeren. Ze lijken me nooit op te merken en vervolgen zonder uitzondering stug hun weg. Lang geleden ben ik opgehouden hen te groeten. Ze zeggen
toch nooit iets terug. Als ik niet beter wist, zou ik denken dat ze haast hebben,
maar niemand heeft hier ooit haast.
Ik besef dat Misha dit een afschuwelijk oord zou vinden, een plek waar tijd
niet bestaat. Of misschien bestaat het wel, maar doet het er hier gewoon weinig
toe. Er hangen geen klokken en niemand draagt een horloge. Nog nooit heb ik
een trein of metro zien langsrijden of zien stoppen bij één van de perrons. Het is
gewoon de plaats waar ik wacht totdat iemand me komt halen. Ik weet nooit wie
het zal zijn, maar Misha komt hier nooit.
Ik trek mijn voeten op de metalen zitting en sla mijn armen rond mijn knieën.
Seconden, minuten of uren gaan voorbij en toch lijkt de tijd stil te staan, terwijl ik
wacht. Ik friemel de veters van mijn sportschoenen los, zodat ik ze opnieuw kan
strikken en iets te doen heb. Als ik opkijk staat er een oude vrouw voor me.
Ze lijkt een jaar of tachtig, heeft pluizig muisgrijs haar, een grote bril met dikke glazen en lieve ogen.
“Hallo,” zeg ik aarzelend. Ik verwacht dat ze zich om zal draaien en door zal
lopen, zoals iedereen hier, maar ze blijft staan en neemt me van top tot teen in
zich op. “Kan ik u ergens mee helpen?” vraag ik.
“Ik ben niet degene die hulp nodig heeft, kindje,” antwoordt ze. Met stramme
bewegingen komt ze dichterbij en laat zich naast me op het bankje zakken. Met
een meelevend gezicht legt ze een gerimpelde hand op mijn arm en vraagt bezorgd: “Ben je verdwaald?”
“Oh, nee.” Ik schud mijn hoofd. “Ik wacht gewoon, totdat iemand me op komt
halen.”
Even lijkt het er op dat ze het voor kennisgeving zal aannemen. Ze trekt haar
hand terug en pakt de rand van het bankje vast. Ze duwt zichzelf een stukje omhoog, maar halverwege haar poging op te staan bedenkt ze zich en laat ze zich
weer naast me op de zitting zakken.
Ik kijk haar aan.
“Nee,” zegt ze. “Er komt niemand.”
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“Natuurlijk wel,” protesteer ik, onbedoeld fel. “Er komt altijd iemand.”
“Vandaag niet,” meent ze stellig.
“Welles,” spreek ik haar opnieuw tegen.
“Wie komt er dan?” dringt ze aan.
“Dat weet ik nog niet,” antwoord ik. “Het is een verrassing.”
Ze grimast, staat moeizaam op en loopt dan bij me weg, zonder me nog een
blik waardig te keuren of een woord tegen me te zeggen.
Ik kijk naar mijn handen, die ineengevouwen in mijn schoot liggen en opeens
gevangen zitten in wollen handschoenen. Ik heb niet eens handschoenen! Voordat ik me kan afvragen waar ze vandaan komen, klinkt er plots van heel dichtbij
een bekende stem.
“Hallo, Maren.”
Vol ongeloof kijk ik op. Dan spring ik overeind en vlieg hem om zijn hals als
een verdwaald kind. “Len! Ik wist dat je terug zou komen!”
Zijn sterke, brede armen tillen me van de grond als hij me omhelst en hij kust
me op mijn kruin, voordat hij me weer neerzet. “Nee, joh. Als je de andere kant
eenmaal gezien hebt, wil je echt niet meer terug,” zegt hij.
“Sorry dat ik je wakker maak...”
Ik schrik, schiet overeind en knipper verwoed met mijn ogen tegen het kunstlicht van de dure designlamp naast me. Na een ogenblik van onbegrip, herken ik
de ruimte waarin ik me bevind als de woonkamer van de familie Ross. De stem
die ik niet meteen kon plaatsen behoort toe aan hun tuinman.
“Je zei, ik moest jou wekken als die ouwe komt naar huis,” vervolgt Diego op
verontschuldigende toon. “Hij hier met vijftien minuten.”
“Het is goed,” zeg ik. “Waar is Geneviève?”
“Zij nog niet thuis,” antwoordt hij.
“En Colin?”
Diego haalt ongeïnteresseerd zijn schouders op. “Niet hier.” Hij ritst zijn jas
dicht. “Tot morgen.”
“Tot morgen.” Ik begin mijn spullen bij elkaar te graaien, terwijl zijn voetstappen wegsterven. Als ik alles in de zakken van mijn vest heb gepropt, hoor ik de
voordeur met een dreun achter hem dichtvallen. Ik haast me de woonkamer uit,
door de hal en dan de trappen op naar boven. De zolder van het gigantische
landhuis van de familie Ross strekt zich verder voor me uit dan ik kijken kan als
ik de laatste treden van de zoldertrap beklim.
De zolder beslaat de gehele oppervlakte van het gebouw. De eerste keer dat
ik hier kwam voelde ik me net een klein meisje in een Disneyfilm, dat op ontdekkingsreis was in het veel te grote huis van een kwaadaardige oom of een knorrige opa. In tegenstelling tot de mannen in dat soort films, zal Conrad Ross niet
genegen zijn om aan het einde van het verhaal te smelten voor de charmes van
zijn jonge bezoekster en te veranderen in een lieve, oude man. Of dat aan mijn
gebrek aan charmes ligt of aan zijn karakter laat ik in het midden.
Ik was gelukkiger toen ik nog met Lennart in een slecht hotel logeerde. Daar
kon ik tenminste mezelf zijn. Hier heb ik het gevoel dat ik vierentwintig uur per
dag op mijn tenen moet lopen en op mijn manieren moet letten.
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Rusteloos loop ik verder. Links en rechts van me zijn met scheidingswanden
diverse vertrekken gecreëerd. Het doet me aan Misha denken. Ik kan hem bijna
horen zeggen dat sommige ervan als draagmuren fungeren. Zijn toon, wanneer
hij iets uit moet leggen dat voor hem volkomen logisch is.
Vroeger zou ik waarschijnlijk iets gezegd hebben als: “Hoe bedoel je?”
Hij zou me verbluft aangekeken hebben, omdat ik niet bij zo’n belangrijk feit
had stilgestaan, en gevraagd hebben: “Hoe denk je dat het gewicht van dat dak
overeind blijft zonder die muren?”
De afzonderlijke kamers zijn eigenlijk niet eens kamers. Het ontwerp van de
zolder doet me denken aan een parkeergarage, met aan beide kanten enorme
open vakken, waarin auto’s – of in dit geval een overkill aan bezittingen – kunnen worden geparkeerd. Misha zou het afschuwelijk vinden.
Inmiddels kan ik hier mijn weg vinden zonder te verdwalen en weet ik welke
vertrekken wel en niet interessant zijn. In de loop der tijd heb ik de afzonderlijke
ruimtes verkend, meestal samen met Colins moeder, Geneviève.
Een aantal ‘kamers’ is ronduit saai en huisvesten plafondhoge, metalen stellingkasten, waarin Conrad Ross’ omvangrijke boekhouding keurig in ordners en
op jaartal en kwartaal gesorteerd staat. Die kamers heb ik slechts eenmalig met
een schuin oog bekeken, maar er zijn ook kamers waar ik geen genoeg van kan
krijgen.
Helemaal achterin, aan de westkant, is een vertrek waarin ouderwetse paspoppen staan. Ze dragen allemaal een jurkje dat in de jaren zestig van de vorige
eeuw ontzettend hip was. Geneviève vertelt er graag over als we samen over de
zolder dwalen. Over haar jurkjes en haar jonge jaren als fotomodel in Parijs en
Londen, voordat ene Gregory Corso haar in een hotel in Parijs voorstelde aan
Conrad Ross. Ik kom er de laatste dagen veel, op zoek naar afleiding.
In mijn hoofd tikt Misha me op mijn vingers: “Als je het zo stelt, bedoel je eigenlijk dat je de laatste dagen veel in Parijs komt in plaats van op de zolder.”
Een tijdje zwerf ik rond tussen de paspoppen en bekijk de designjurkjes nog
eens op mijn gemak. Geneviève heeft gezegd dat ik ze mag dragen wanneer ik
maar wil, maar afgezien van twee avonden waarop Colin me meenam naar een
chique restaurant, heb ik ze nog niet aangeraakt. Uit verveling trek ik mijn jeans
en vest uit en pas een Mary Quant-jurkje aan. Vanuit mijn ooghoek vang ik een
glimp van mezelf op in de grote passpiegel rechts van me. Als ik zie dat ik hierin
niet kan bukken of zitten, besluit ik dat dit niet is wie ik ben en verruil het jurkje
gauw weer voor mijn oude, vertrouwde kloffie.
Tegen een muur staat een drietal kartonnen verhuisdozen, waarvan Geneviève een paar dagen geleden zei dat er oude modebladen in zitten en dat ik ze
gerust eens mocht doorbladeren als ik me verveelde. Ik ga op de grond zitten,
trek willekeurig een doos naar me toe en vouw het deksel open.
‘Mademoiselle Âge Tendre’, lees ik op de cover van het bovenste tijdschrift.
Een jonge, blonde vrouw in het roze staart me aan vanaf het voorblad. Ze komt
me bekend voor, maar ik kan haar niet plaatsen. Ze heeft een klein, wit katje op
haar arm. De kitten heeft een blauw en een groen oog. Het blauwe exemplaar
heeft precies dezelfde kleur als de ogen van de vrouw, en ik vraag me af of dit
toeval is of niet.
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Rechts bovenin staat de datum van uitgave vermeld als april 1965. Ik neem
het tijdschrift voorzichtig uit de doos en leg het op mijn schoot. Langzaam sla ik
een voor een de bladzijden om en bekijk de mooie, jonge meisjes in hun kleurrijke outfits. Her en der lees ik stukjes tekst over make-up en interviews met mensen van wie ik nog nooit gehoord heb. Als ik ook in het blad foto’s tegenkom van
de blondine op de cover en haar naam lees, weet ik weer waar ik haar eerder
gezien heb: op de hoes van een elpee in Lennarts enorme vinylcollectie.
Ik krijg een brok in mijn keel als de herinnering zich aan me opdringt.
Lennart, die met zijn aantekeningen op de bank zat in zijn huis in Rotterdam en
wanhopig probeerde te achterhalen waar Misha was gebleven, terwijl ik langs
de rijen elpees over de grond kroop om ze allemaal te bekijken en op mijn tong
moest bijten om verborgen te houden wat Len zo graag wilde weten.
“Heb je ze echt allemaal gedraaid?” vroeg ik.
“Ja, natuurlijk,” zei hij, zonder op te kijken van zijn kladblok.
“Ultimate Spinach,” las ik. “Serieus? Wie noemt zijn band nou zo?”
“Het waren de Sixties,” wierp Lennart tegen.
“Aan de andere kant, wie noemt zijn band nou de Spice Girls?” mijmerde ik.
“Dat was geen band,” zei hij op strenge toon. “Voor wat dat was, bestaat niet
eens een term.”
“Je klinkt als Jules Deelder,” merkte ik op. “Ik kwam hem jaren geleden eens
tegen in de coffeeshop. We hadden het over jazz en ik zei dat ik Frank Sinatra
best goed vond en toen liep Jules helemaal rood aan en begon hij te roepen dat
Sinatra helemaal geen jazz is.”
“Dat is nauwelijks hetzelfde,” meende Len. “Sinatra maakte muziek. Of je dat
nou jazz, pop of kamermuziek wilt noemen, maakt geen fuck uit.”
“Alles is toch muziek?” protesteerde ik. “Zelfs de Spice Girls.”
Hij keek me vernietigend aan en snauwde: “Die maakten geen muziek. Ze
zongen veel te lange reclamejingles in en noemden het een album, in de hoop
dat ze opgepikt zouden worden door Coca Cola of Pepsi.” Meteen richtte hij zijn
aandacht weer op zijn notities, pakte een pen en onderstreepte een woord, halverwege een pagina.
“Zo zou je het ook kunnen stellen,” gaf ik toe.
Hij snoof instemmend, zonder op te kijken.
Ik hield een elpee omhoog met op de hoes een afbeelding van een mooie,
blonde vrouw. Ze droeg een stropdas met Elvis Presley erop. “Is dit wat?” vroeg
ik aan Lennart.
Hij hief zijn hoofd op om een blik te werpen en zei: “Marianne Faithfull? Niet
mijn ding. Te soft.”
“Waarom heb je ze dan?” ging ik verder, toen ik een tweede elpee van deze
zangeres vond in dezelfde rij platen.
“Als je het per se moet weten, Maren: er zaten ooit twee elpees van haar in
een partijtje dat ik kocht van iemand in de kroeg,” antwoordde hij ongeduldig en
richtte zijn aandacht demonstratief weer op zijn aantekeningen.
Ik hield de andere elpee omhoog. “Is deze beter dan die andere?”
Len zuchtte en keek opnieuw op. “Die met die blauwe hoes is best aardig.”
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“Waarom dan?” hield ik aan.
Hij legde zijn kladblok opzij en begon een joint te rollen. “Omdat er op die
blauwe geen orkest wordt gebruikt. Dat is een beetje psychedelische folk,” legde
hij uit. “Je moet dat eens draaien.” Hij wees naar een elpee rechts van me.
“Julian Jay Savarin,” las ik hardop. “Waarom?”
“Omdat dat album de definitie van briljant is,” antwoordde hij.
Hij had gelijk.
Ik ben zo in gedachten verzonken dat ik de voetstappen op de trap niet gehoord
heb en opeens staat Colins moeder achter me, alsof ze uit het niets verschenen
is. Geschrokken draai ik me om.
Ze glimlacht naar me als ik haar aankijk en zegt: “Ik dacht wel dat je hier zou
zijn.” Zoals altijd spreekt ze Frans tegen me.
Moeiteloos schakel ik om en vraag: “Pourquoi?”
“Omdat je hier bent als je je alleen voelt,” antwoordt ze.
Ik knik, maar zeg niets.
“Gaat het een beetje, Maren?” houdt Geneviève aan. “Kan ik iets doen?”
Ik schud mijn hoofd en vecht tegen mijn tranen.
“Ik heb hem maar één keer vluchtig ontmoet, maar ik denk dat hij een goede
man was,” zegt ze. “Ik weet dat jullie goede vrienden waren. Je mist hem. Dat is
logisch. Je mag verdriet hebben.”
“Ik heb over hem gedroomd,” geef ik toe. “Het was dezelfde droom die ik ook
weleens over mijn vader heb. Ik ben op een station en hij vertelt me dat het aan
de andere kant beter is.”
“Ik kende je vriend niet goed, maar hij leek juist middenin het leven te staan,”
antwoordt ze. Ze kijkt me onderzoekend en bezorgd aan, alsof ze bang is dat ik
ter plekke een strop aan een balk zal knopen om mezelf te verhangen. “Je mag
verdriet hebben,” herhaalt ze.
De woorden liggen op het puntje van mijn tong. Ik wil zeggen dat ik woedend
ben. Op de junk die mijn lieve vriend Lennart heeft vermoord. Op Elaine Sloane,
omdat ze Len heeft meegelokt naar Seattle. Op mezelf, omdat ik niet meer mijn
best heb gedaan om hem bij me te houden. En op Misha, omdat Len zonder zijn
Project X nooit naar Amerika zou zijn gegaan. Ik wil het allemaal zeggen, maar
ik houd mijn lippen stijf op elkaar, omdat ik weet dat het één nog irrationeler zou
klinken dan het ander.
“Ik laat je alleen,” besluit Geneviève. “Ik ben er als je me nodig hebt.”
“Merci,” antwoord ik met onvaste stem.
Ze glimlacht. “De rien.”
Ik wacht tot ik haar voetstappen niet meer hoor. Dan pak ik willekeurig een
volgend tijdschrift uit de verhuisdoos en begin weer te bladeren. Op een foto bij
een van de modereportages stuit ik op een piepjonge Geneviève. Ze draagt een
knalgeel jurkje en bijpassende grote, ronde oorbellen.
Een tijd lang houd ik mezelf bezig met het zoeken naar Geneviève in de vele
tijdschriften. Ik stel me voor in welke kringen ze zich had bewogen. Als gevierd
model had ze natuurlijk toegang tot de meest exclusieve feestjes. Haar vrienden
moeten kunstenaars zijn geweest. De meeste fotomodellen uit die tijd trouwden
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uiteindelijk met een rockster. Waarom Geneviève ooit koos voor Conrad Ross is
me een raadsel. Ze had een Beatle, een Rolling Stone of een van de Doors kunnen scoren. Zelfs een Monkee zou interessanter zijn geweest dan Conrad. Of in
ieder geval vriendelijker.
Net als ik een ander tijdschrift wil pakken, begint mijn telefoon in mijn broekzak te trillen. Ik kan wel raden wie het is.
Colin zelf of zijn assistente, Natasha Cross.
Of George Springfield, de advocaat.
Ik zucht, haal mijn mobiel tevoorschijn en kijk op het schermpje. Ik word licht
in mijn hoofd als de woorden tot me doordringen.
‘Lennart belt.’
Ik haal diep adem en neem op. “Hallo?”
Aan de andere kant blijft het stil.
“Hallo?” probeer ik weer, maar ik hoor nog altijd niets. “Hallo? L-Len? Ben jij
d-dat?” Mijn hele lichaam trilt en mijn stem is niet meer dan een hees gefluister.
“Hallo?”
Er wordt nog altijd niets gezegd.
Ik druk mijn oor nog dichter tegen de telefoon aan, alsof ik op die manier een
antwoord af kan dwingen of zo achtergrondgeluiden die er niet zijn dichterbij kan
halen. Dan hoor ik het. Het is zacht, maar het is er wel.
De gejaagde, onregelmatige ademhaling van de verder muisstille beller.
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