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WIJ, VAN DE STRAAT 

 
Wat hoef je me zo dringend aan te staren 

met al je vragen. 

Een straatkind ben ik, ja. 

En waar ik woon? 

Ik hoef geen huis en ook geen bed, alleen een plaats 

waar ’t heerlijk is je neer te vlijen. 

 

Als ’t heel erg regent en als ’t koud is? 

Jij met je vragen... 

De stad is ook van mij, de straat, de markt,  

de loods waar de maniok in droogt, 

de zon en ook de regen. 

Ik ken de huizen waar het goed is, met geen hond, 

maar wel de grote bazaar er omheen. 

En is de nacht te koud en te nat 

‘k weet ook de weg naar alle wakers van de nacht 

zij die voor mij een plaatsje maken op hun mat 

zo heel dichtbij, hun lichaam heerlijk warm. 

Wij, van de straat... 

 

Waar ‘k vroeger was? O ja, heel ver... 

Het woud en de rivier. Het dorp. 

Wat vroeger was is weg. Ik weet niets meer. 

Jou zeggen ook wie daar mijn moeder was 

ze noemden haar een heks... 

En die mij sloeg was toch mijn moeder niet. 

Ze wou me weg en ik ging heen. 

Die andere... soms zie ik haar terug 

en zegt ze weer mijn naam, als toen. 

Maar als ik wakker schiet is ze weer weg. 

 

Ik ben een straatkind nu. 

Ik berg me zwijgend weg achter een muur 

waar niets meer is, waar ook niets was. 

Ik zeg je niets. Hier is mijn thuis. 

 

Wat vraag je aan een vogel waarheen hij vliegt. 

Er blijft alleen die muur van stilte en van zwijgen. 

Wij, van de straat.... 

    Noëlla 
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