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De eerste keer dat ik Terry Lennox zag, lag hij dronken in ’n Rolls-
Royce ‘Silver Wraith’ die voor het terras van The Dancers stond. De
man van het parkeerterrein had de wagen voorgereden en hij hield
het portier nog open, omdat Terry Lennox’ voet daar nog aldoor uit
bungelde – alsof hij vergeten was, dat hij er een had. Z’n gezicht zag
er jong uit, maar zijn haar was sneeuwwit. Aan zijn ogen kon je zien,
dat hij ’m vreselijk om had, maar voor de rest zag hij er precies eender
uit als elke andere jonge kerel met een rokkostuum aan, die veel te veel
had opgemaakt in ’n tent, die alleen voor dat doel bestaat.
Er zat een meisje naast hem. Zij had prachtig, donkerrood haar en
om haar lippen speelde een afwezige glimlach en rond de schouders had
ze een blauwe nerts, waarbij vergeleken de Rolls bijna een Volkswagentje
leek. Bijna – niet helemaal. Dat kán eenvoudig niet.
De parkeerman was het gebruikelijke type van de halfzware jongen
met de witte stofjas en de naam van het restaurant in rode letters op
de voorkant ervan. Hij kreeg er schoon genoeg van. ‘Luister-es hier,
broer,’ zei hij met iets scherps in zijn stem, ‘vind je ’t heel erg om je
been binnenboord te halen, zodat het portier dicht kan? Of moet ik
het maar helemáal open doen, zodat je d’r uit kan vallen?’
Het meisje zond hem een blik, die hem op z’n minst tien centimeter
kleiner had moeten maken. Hij trok er zich geen zier van aan. Bij The
Dancers krijg je het soort mensen, dat ontgoochelend werkt voor het
inzicht, wat een slordige bom duiten voor iemands persoonlijkheid
kan doen.
Een lage open sportwagen van een buitenlands merk zwenkte het
parkeerterrein op en een man stapte eruit en gebruikte de aansteker
op het dash-board om een lange sigaret aan te steken. Hij had een
geruit shirt aan en gele slacks en rijlaarzen. ’t Was, of hij voortzeilde op
een wolk van onwetendheid – hij kéék zelfs niet naar de Rolls-Royce.
Mogelijk vond hij hem alleen maar uit de tijd. Onderaan de trap die
naar het terras leidde, bleef hij staan, om een monocle in zijn oog te
steken.
Het meisje zei liefjes: ‘Ik heb ’n reuze idee, schat. Waarom nemen
wij geen taxi naar jou toe, en halen je sportwagen tevoorschijn? ’t Is
een prachtavond voor een tochtje langs de kust naar Montecito. Ik
heb daar kennissen, die een dansavondje georganiseerd hebben bij
hun zwembad.’
De knaap met het sneeuwwitte haar zei beleefd: ‘Spijt me reusachtig,
maar ik heb hem niet meer. Ik heb hem moeten verzilveren.’ Als je
op zijn stem afging en op de manier, waarop hij articuleerde, zou je
gezworen hebben dat hij niets sterkers dan appelsap gedronken had.
‘Moeten verzilveren, lieveling? Hoe bedoel je?’ Zij gleed een eindje
van hem vandaan op de bank, maar haar stem gleed een heel eind verder
van hem vandaan.
‘Ik bedoel, dat ik hem verkopen moest,’ zei hij. ‘Om te eten.’
‘O, juist.’ Een stuk ijs zou het er koud van gekregen hebben.
De parkeerman had hem waar hij hem hebben wilde – in de
categorie van de kleine inkomens. ‘Kijk-es hier, vriend,’ zei hij. ‘Ik
moet een wagen gaan wegzetten. Zie je een andere keer nog wel eens
– misschien.’
Hij zwaaide het portier wijd open. De beschonkene gleed prompt
van de bank en belandde op zijn zitvlak. Ik ging er naar toe en bemoeide
mij ermee. ’t Is eigenlijk glad verkeerd, je met een dronken kerel te
bemoeien. Zelfs al kent hij je en al vindt hij je aardig, hij is altijd in
staat je een oplawaai te geven.
Ik greep hem onder zijn oksels en kreeg hem overeind.



‘Dank u zeer,’ zei hij beleefd.
Het meisje gleed achter het stuur. ‘Hij doet altijd zo godvergeten
Engels, als hij in de olie is,’ zei ze met een stem van roestvrij staal.
‘Bedankt, dat u hem op de been heeft.’
‘Ik zal hem achterin zetten,’ zei ik.
‘Het spijt me geweldig, maar ik bén al te laat voor mijn afspraak.’
Ze zette de wagen in zijn eerste en de Rolls begon te glijden. ‘’t Is
je reinste zwerver,’ voegde zij er aan toe, met een koele glimlach.
‘Misschien kunt u een onderdak voor hem vinden. Hij heeft geen thuis
– min of meer.’
En de Rolls gleed over de oprit naar de Sunset Boulevard, draaide
rechtsaf en was verdwenen. Ik keek hem nog na, toen de parkeerman terugkwam.
En ik hield de vent nog steeds overeind – hij sliep nu als een os.
‘Kijk – zó kan het óok,’ zei ik tegen de witjas.
‘Zeker,’ zei hij cynisch. ‘Maar waarom zou je ’t aan een zatlap
verspillen? Zo’n lekker figuurtje en alles?’
‘Ken je hem?’
‘Die griet noemde hem Terry. Voor de rest weet ik geen laars van
hem af. Maar ik ben hier nog maar twee weken.’
‘Haal m’n wagen even, wil je?’ Ik gaf hem mijn nummertje.
Tegen dat hij met mijn Olds kwam aanzetten, voelde ik mij alsof
ik een zak lood torste. De witjas hielp mij, hem voor in te zetten.
De vreemde klant deed een oog open, bedankte ons en sliep rustig
verder.
‘De beleefdste dronkelap die ik ooit heb ontmoet,’ zei ik tegen de
witjas.
‘Je hebt ze in alle maten en soorten en met alle mogelijke manieren,’
zei hij. ‘En het zijn allemaal lamstralen. Lijkt wel, of ze deze een plastic
smoelwerk hebben gegeven.’
‘Tja.’ Ik gaf hem een dollar en hij bedankte mij. Hij had gelijk, met
dat ‘plastic smoelwerk’. De rechterhelft van het gezicht van mijn nieuwe
vriend was als bevroren en witachtig en dooraderd met heel dunne, fijne
littekentjes. De huid had een eigenaardige glans bij die littekentjes. Een
karwei van plastische chirurgie, en ’n heel radicale ook.
‘Wat bent u met ’em van plan?’
‘Hem mee naar huis te nemen en te ontnuchteren, tot hij vertellen
kan, waar hij woont.’
De witjas grinnikte tegen me. ‘Oké, stuk schlemiel. Als ik jou was,
zou ik hem in de goot laten zakken en ervandoor gaan. Die zatlappen
bezorgen iemand maar last; d’r is geen aardigheid aan. Ik hou er over
dat soort dingen een eigen mening op na. Met alle concurrentie vandaag
de dag, kan je je krachten beter sparen voor je eigen.’
‘Zoals ik zie heb jij daar veel succes mee gehad,’ zei ik.
Hij keek even wat dwaas en toen begon hij kwaad te worden, maar
ik zat al in de wagen.
Toch had hij gelijk – gedeeltelijk althans. Terry Lennox bezorgde
mij heel wat last. Maar dat ligt in de lijn van mijn werk, tenslotte.
Ik bewoonde dat jaar een huis op Yucca Avenue in de Laurel Canyonwijk.
Het was een klein huis, tegen een heuvel aan gebouwd en het lag in
een doodlopende straat. Een hoge stoep leidde naar de voordeur en
aan de overkant stonden eucalyptusbomen. Het was gemeubileerd, en
het hoorde aan een vrouw, die naar Idaho was om een tijdje bij haar
dochter, een weduwe, door te brengen. De huur was laag, voor een
deel omdat de eigenaresse er op korte termijn in wilde terugkeren, als
dat zo uitkwam, en voor een deel tengevolge van die stoep. De vrouw
werd te oud ervoor.
Het lukte mij, de dronken man de stoep op te krijgen. Hij was



bereidwillig genoeg, maar zijn benen leken wel van rubber en hij viel
telkens in slaap, midden in een zin waarin hij zich in verontschuldigingen
uitputte. Ik ontsloot de deur, sleepte hem naar binnen en legde hem
op de divan; toen gooide ik een deken over hem heen en liet hem weer
gaan slapen. Een uur lang snurkte hij als een trekzaag. Toen werd hij
opeens wakker en wilde naar de badkamer. Hij loensde naar me, toen
hij terugkwam, en wilde weten waar hij was. Ik zei hem dat. Hij zei,
dat hij Terry Lennox heette en op een kamer in Westwood woonde,
waar niemand op hem wachtte. Zijn stem was helder en hij sprak niet
met een dubbele tong.
Hij zei, dat een kop zwarte koffie hem goed zou doen. Toen ik
hem die bracht, nipte hij er voorzichtig van, met het schoteltje vlak
onder het kopje.
‘Hoe kom ik hier zo?’ vroeg hij en keek rond.
‘Je kwam uit The Dancers, met een Rolls. Je meisje liet je in de
steek.’
‘O,’ zei hij. ‘Ze had er zonder twijfel het volste recht toe.’
‘Ben je Engelsman?’
‘Ik heb er gewoond. Geboren ben ik er niet. Als ik een taxi mag
bellen, verdwijn ik.’
‘Er staat er al een te wachten.’
Hij ging op eigen houtje de stoep af. Hij zei niet veel, op weg
naar Westwood – alleen, dat het heel vriendelijk van me was en dat
het hem erg speet, zoveel last veroorzaakt te hebben. Hij had het
waarschijnlijk al zo vaak gezegd en tegen zoveel verschillende mensen,
dat het automatisch klonk.
Zijn kamer was klein en benauwd en onpersoonlijk. Hij zou er
die middag ingetrokken kunnen zijn. Op een laag theetafeltje vóor
een hardgroen divanbed stond een lege whiskyfles en een bakje met
gesmolten ijs en drie lege sodawaterflesjes en twee glazen en een asbakje
boordevol peuken, met en zonder lippenstift eraan. Er was geen enkele
foto of iets van meer persoonlijk karakter in de hele kamer. Het had
een hotelkamer kunnen zijn, afgehuurd voor een afscheidsontmoeting,
voor een borreltje met een praatje, voor een vrijpartijtje – het zag er
niet uit, alsof het er bewoond was.
Hij bood me een borrel aan. ‘Nee, dank je,’ zei ik. Ik ging ook niet
zitten. Toen ik wegging, bedankte hij me weer – niet, alsof ik wonderwat
voor hem over had gehad, maar evenmin, of het niets om ’t lijf had.
Hij was wel wat beverig en verlegen, maar ijselijk beleefd.
Hij bleef in de deurpost staan, tot de lift er aan kwam en ik er in
ging. Hij mocht dan allerlei dingen niet hebben, manieren hád hij.
Hij had verder niet over het meisje gerept. Evenmin had hij er iets
over losgelaten, dat hij geen baan had en geen vooruitzichten en dat hij
vrijwel zijn laatste dollar had gegeven om bij The Dancers de rekening
te betalen voor een fijn poppetje uit de betere kringen, die er geen
kans toe had gezien, lang genoeg in zijn gezelschap te blijven om hem
te vrijwaren voor een eventuele aframmeling door een stel autodieven,
of het rollen van z’n portefeuille door de een of andere zware jongen
van ’n taxichauffeur, die hem daarna ergens op een open stuk land zou
hebben geloosd.
In de lift kreeg ik de neiging even, weer naar boven te gaan en hem
de fles whisky af te nemen. Maar het waren mijn zaken niet en je bereikt
er geen donder mee. Ze zien toch altijd wel kans, eraan te komen, als
ze er niet buiten kunnen.
Toen ik naar huis reed, beet ik op mijn lip. Ik ben doorgaans
bikkelhard, maar iets aan of om die kerel had me te pakken. Ik zou
niet weten, wat – of het zou dat sneeuwwitte haar moeten zijn, en



die rare littekens en de heldere stem en dat akelig-beleefde. Misschien
was dat ook wel genoeg. Er was geen enkele reden, waarom ik hem
nog eens zou ontmoeten. Hij was je reinste zwerver – zoals het meisje
’t genoemd had.
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Het was de week na Thanksgiving, dat ik hem weer zag. De winkels
langs Hollywood Boulevard begonnen al vol te raken met te hoog
geprijsde kerstrommel, en de kranten begonnen je al toe te gillen hoe
verschrikkelijk het wel zou zijn, als je je kerstinkopen niet bijtijds deed.
Verschrikkelijk zou het in ieder geval wel weer zijn; dat is het altijd.
Op ongeveer drie huizenblokken afstand van het gebouw, waarin
mijn kantoortje gevestigd was, zag ik een politieauto geparkeerd staan
en de smerissen die erin zaten, keken naar iets bij een etalageruit op
het trottoir. Het iets was Terry Lennox – of wat er van hem over was
– en dat was weinig aantrekkelijk.
Hij leunde tegen de etalage. Hij móest ergens tegen leunen. Zijn
overhemd was vuil en het stond open en stak voor een deel buiten
zijn jasje. Hij had zich in geen vier of vijf dagen geschoren. Hij had
een dreun op zijn neus gehad. Zijn huid was zo bleek, dat de lange,
aderdunne littekens op zijn plasticwang nauwelijks te onderkennen
waren. En zijn ogen leken wel twee kolen in de kop van een sneeuwpop.
Het lag er dik bovenop, dat de smerissen in de wagen op het punt
stonden, hem in te rekenen, dus ging ik er vlug op af en greep hem
bij de arm.
‘Rechtop, en lopen erbij,’ zei ik, stoer. Ik begluurde hem van opzij.
‘Zou het gaan? Heb je ’m zitten?’
Hij keek me eens vluchtigjes aan en glimlachte toen zijn wat scheve
glimlach. ‘Gehad,’ hijgde hij. ‘Op het ogenblik ben ik alleen maar wat
– leeg.’
‘Goed – maar loop recht. Je zit al met één been op het bureau.’
Hij deed flink zijn best en ik dirigeerde hem tussen de slenteraars
door naar de trottoirband. Er was daar een taxistandplaats en ik trok
een portier open.
‘Hij is eerste man,’ zei de chauffeur, met een vinger naar de wagen
aan de kop. Hij draaide het hoofd om en zag Terry. ‘Tenminste …,’


