Paul van der Hijden

Mijn en dijn

D

en tijdje geleden bezocht ik
een vriendin en haar gezin in
Bangkok voor het eerst. Ik nam
een motorfietstaxi, de onder-

de mij bekende wereld was, terwijl ik bleek ‘om de hoek’
te zijn beland.

grondse, op Sukhumvit de BTS
naar de aangegeven halte en
vervolgens wachtte ik lang
op een condoshuttle-tuktuk,
maar miste die en liep dus nog
ongeveer anderhalve kilometer naar hun condogebouw.

woning opgesloten, aangezien ik geen zin had in een nat
pak. Na drie dagen en avonden de gekoelde warmte van
mijn woning te hebben aanvaard met wat lezen, tv-kijken
en opruimen, liep ik de dag na Songkran door de stille stad.
Ik vermoed dat vele feestvierders nog sliepen want het was
echt stil, zowel in de MRT als BTS en BRT. Maar vreemd
genoeg had ik wel sterk het gevoel dat ik ‘mijn’ stad weer
terug had. De huizen leken feller de zon te weerkaatsen, de
mensen oogden meer uitgeslapen, de vervoersmiddelen kwamen zelfs aanrijden wanneer ik op de perrons verscheen.
Genieten dus, zolang als het kan, want het is net als verliefd
zijn: hoelang zal het duren voordat dit gevoel weer over is,
gewoon weer alledaags wordt en het niet meer van mij is?

Allerhartelijkst werd ik rondgeleid en plots zag ik aan een
balkon vanaf hun hoge verdieping ineens, zowat aan mijn
voeten, ‘mijn’ supermarkt liggen. De supermarkt waar
ik sinds jaar en dag vanaf mijn huis met een eenvoudige
buslijn in een minuut of tien kan zijn. Ik weet, het klinkt
wat aanmatigend die grutter mijn te noemen, maar na de
rit naar hun condo had ik toch het idee dat ik ver weg van

Zo heeft de voorbije Songkran mij vrijwillig in en om mijn
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