Dinsdag 25 augustus - Yangshuo.
Omdat ik gisteren meer gewacht heb dan gefietst, besluit ik vandaag in mijn eentje te gaan
fietsen. Bovendien gaan de meeste van de groep naar Moonhill, een berg in de buurt die ik
vorig jaar al beklommen heb.
Als doel kies ik het dorpje Xingping dat op 25 km van Yangshuo ligt. Na 8 km kom ik door
Fuli waar het vandaag markt is. Van heinde en ver komen
de mensen naar deze markt. Sommige per kar, maar de
meeste te voet of op de fiets.
Als ik in Xingping naar de kade fiets, word ik in het Engels
aangesproken door een meisje van een jaar of 20. Na een
inleidend gesprekje over het plaatsje, vraagt ze of ik
misschien wat wil eten of drinken in het River Stop Cafe.
Daar aangekomen vertelt ze me dat dit café van haar zus is.
Zelf woont ze in Yangshuo en fietst ze elke dag naar
Xingping om klanten te strikken voor haar zuster. Zij
spreekt namelijk een aardig woordje Engels, maar haar zus
kan alleen Chinees. Verder vertelt ze dat er ieder jaar
minder toeristen naar Xingping komen. De reden daarvoor
kent ze niet en ze vindt het ook raar, want in Yangshuo
komen elk jaar steeds meer toeristen. Dat ze haar zus goed
helpt blijkt als er een groep van 15 Nederlanders per boot
arriveert. Drie plaatselijke meisjes van verschillende
restaurants proberen de klandizie van de groep te winnen, maar door haar goede Engels weet
ze de groep naar haar zusters café te lokken.
Bij het café loopt een oude man rond, waarschijnlijk familie, die kunstleraar is aan de
plaatselijke school. Van hem koop ik een t-shirt met daarop een tekening en in het Chinees het
volgende gedicht:
There is one moon in the sky
And there is one moon in the water.
The sky's moon is in the water
The waters moon is in the sky.
Over de terugweg doe ik nauwelijks 5 kwartier. Bergop probeer ik zo hard mogelijk door te
fietsen en bergafwaarts haal ik soms, plat op mijn stuur liggend, snelheden van 75 km/uur. De
Chinezen die ik zo voorbij raas, kijken verbouwereerd naar deze snelheidsmaniak. Voor hen
hoeft het allemaal niet zo snel te gaan.
Als ik bij mijn hotel mijn fiets inlever, lijkt de verhuurster mijn tijd van 1.15 uur amper te
geloven. Ze zegt dat zij daar meer dan 2 uur over doet en dan ook nog aardig moet
doortrappen.
's Avonds geniet ik in een restaurant van een heerlijke schotel 'fried noodles' met biefstuk in
oestersaus, voor de prijs van ƒ2,50.
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