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Ik kon niet in slaap komen vanwege de plakkerige hitte en 
het denken aan alles wat ik zou mislopen: kersenschaafijs  
en gefrituurde okra, het winnen van het blauwe lint bij  
het hoefijzerwerpen (dit zou mijn vierde jaar op rij worden 
als kampioen in de categorie onder de tien jaar), snoepjes 
van een cent die als regen van de praalwagens in de parade 
neerdaalden, vuurwerk en sterretjes. Mijn oren begonnen  
er weer van te branden. Huisarrest, uitgerekend op Onaf-
hankelijkheidsdag… En mevrouwtje Prissy Pants was niet 
eens in de buurt gebleven om mijn kant van het verhaal  
te bevestigen; ze stond alleen maar op en liep brullend  
naar huis. En Jimmy was natuurlijk heel overtuigend 
geweest – ik weet zeker dat zijn neus niet eens zo heel erg 
pijn deed.

Ik moest van Omi meelopen naar Jimmy’s huis, met zijn 
fiets aan de hand, terwijl hij een van onze theedoeken, 
gevuld met ijsblokjes, tegen zijn neus hield en zij hem ver-
troetelde alsof hij verminkt was of zo. Ik moest mijn excuses 
aanbieden aan mevrouw Sellers (die ze waarschijnlijk ver-
diende omdat ze zo’n afschuwelijke zoon had) en aan Jimmy 
(waar ik bijna van moest kotsen). De hele weg terug naar 
huis kreeg ik de zoiets-doet-een-dame-niet-preek, die 
begon en eindigde met de mededeling dat ze zich schaamde 
voor mijn ‘ordinaire, achterbuurtachtige’ gedrag en altijd 
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iets bevatte over gepast taalgebruik. Tss! Ik wilde niet eens 
een dame zijn.

Na een hele nacht kniezen en zweten was ik op de och-
tend van Onafhankelijkheidsdag moe en extra chagrijnig. 
Het kon me niet schelen ook, ik had toch al huisarrest op de 
beste dag van de zomer.

Ik liep heel stil de keuken in, in de hoop nog een preek te 
vermijden. Omi zat aan tafel in haar roze-witte ochtendjas 
van bobbeltjesstof, met haar roze pantoffels aan en een roze 
kanten haarnetje over haar roze schuimrubber krulspelden 
– had ik al gezegd dat roze Omi’s lievelingskleur was? Ze 
vond het heel erg dat ze vanwege mijn rode haar geen roze 
jurken voor me kon kopen. Ze bladerde door de S&H-spaar-
zegelcatalogus, dronk koffie en rookte een sigaret. Omi was 
verzot op die catalogus. Onze kruidenier had zelfs dagen 
waarop je dubbele zegels kreeg; als ze geen brood meer in 
huis had en er was zo’n dag op komst, dan aten we een paar 
dagen geen brood. Best raar, want onze broodrooster was bij 
elkaar gespaard met die zegeltjes.

Omi keek op. Ik zette me schrap; als ik nu brutaal was – 
wie weet hoelang ik dan huisarrest zou houden; waarschijn-
lijk tot en met Labor Day. Maar ze begon niet te mekkeren 
dat ik een dame moest zijn, of dat ik een schande was voor 
haar en papa (hoewel papa niet eens zou weten dat hij zich 
moest schamen als Omi hem niet altijd van alles vertelde). 
Ze wees alleen met haar hoofd naar de mooie nieuwe Norge-
koelkast die papa voor haar gekocht had. Ze was er zo trots 
op dat ze haar hele bridgeclub meegetroond had naar de 
keuken om hem te laten zien. Er hing een blaadje op de deur 
met een lange lijst klusjes. Ze was vast de hele nacht opge-
bleven om dingen te bedenken die ik kon doen.

‘Dat zou je vandaag uit de problemen moeten houden 
terwijl ik weg ben,’ zei Omi op een manier die duidelijk 
maakte dat mijn straf hiermee nog niet voorbij was.
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Mijn huid begon te gloeien – het withete-woede-gloeien. 
Ik keek haar recht aan en zei: ‘Misschien loop ik wel weg. 
Dan hoeft u zich nooit meer voor me te schamen – en moet 
u al die dingen zelf doen.’ Zoals ik al zei: ik was chagrijnig.

Ik verwachtte half en half een klap, of op zijn minst een 
extra dag huisarrest, maar Omi blies alleen een wolkje siga-
rettenrook uit, stond op van tafel en liep de keuken uit. ‘Ik 
zal je tas vast inpakken.’ Over haar schouder zei ze: ‘Maar 
denk eraan: je mag pas over een week weg, als je huisarrest 
voorbij is.’

Knarsetandend griste ik het lijstje van de koelkast. Het 
was nog erger dan dat van Assepoester.

Ik stampte terug naar mijn kamer, zonder te hebben ont-
beten. Ik zou toch geen hap door mijn keel hebben gekre-
gen.

Toen Omi naar de festiviteiten ging, bleef ik achter, als 
Rapunzel in de toren. Ik verfrommelde het klussenlijstje en 
gooide het in de hoek van mijn kamer. Toen ging ik op de 
grond bij mijn raam zitten, met mijn ellebogen op de ven-
sterbank, en keek toe terwijl de familie LeCount hun stati-
oncar inlaadde met een picknickmand en tuinstoelen. Vier 
van de vijf kinderen stapten in. Ernestine, hun zwarte 
dienstmeid, stond op de veranda met Teddy, de baby, en 
tilde zijn mollige armpje op om te zwaaien toen het gezin 
wegreed. Ze was waarschijnlijk blij dat ze weg waren. Ik 
mocht Ernestine wel, ook al was ze een mopperpot en liep ze 
voortdurend tegen me te snibben dat ik niet op de bloemen 
mocht trappen en uit de buurt van de regenput moest blij-
ven. Ze had, denk ik, alle reden om humeurig te zijn. Die 
kinderen van LeCount waren de drukste en luidruchtigste 
kinderen in de stad; en er bleven er maar bij komen. 

Op onze bovenverdieping is het smoorheet. Als ik uit het 
zicht wil blijven, ga ik meestal naar mijn fort. Maar vandaag 
bleef ik in mijn slaapkamer zitten. Ik hoopte een beetje dat 
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ik zou bezwijken van de hitte en dat Omi me bewusteloos 
zou aantreffen als ze aan het eind van de middag thuis-
kwam. Dan zou ze er spijt van hebben dat ze de enige leuke 
dag van de zomer voor me bedorven had. Misschien zou ik 
wel naar het ziekenhuis moeten; dat zou haar leren.

Ik bleef zo lang zitten zweten voor het raam dat mijn haar 
aan mijn voorhoofd begon te plakken. Toen begon er een 
ideetje in me op te borrelen: als ik nou eens naar de parade 
ging? Omi was in het park. Ik kon tussen alle andere kinderen 
in gaan staan op de hoek bij de apotheek, waar je twee keer 
kans had op snoep, als de parade af zou slaan van Magnolia 
Street naar Beaumont Avenue. Omi zou het nooit te weten 
komen. Als ik meteen na de parade naar huis ging, was ik 
zeker eerder thuis dan zij. Dan zou ik vlug voldoende klusjes 
van het lijstje afwerken om haar niet al te kwaad te maken. 
Als ik er moe en beklagenswaardig genoeg uitzag, helemaal 
bezweet en slap van de honger, zou ze me misschien toch 
naar het vuurwerk laten gaan. Ik weet zeker dat zij het wilde 
zien; en ik mag niet alleen thuisblijven als het donker is.

Dat zou prima kunnen werken. Ik zou natuurlijk wel 
mijn blauwe lint en het kersenschaafijs mislopen, maar dan 
maakte ik in elk geval iets van de Onafhankelijkheidsdag 
mee.

Maar stel nu dat Prissy Pants of iemand van de kerk me 
zag… Of nog erger: mevrouw Sellers, die wist dat ik huisar-
rest had omdat Omi daar een hoop heisa van gemaakt had 
tegenover haar.

Precies op dat moment hoorde ik Jimmy’s fiets door de 
straat komen, op weg naar de stad. Hij had een grote, witte 
pleister op zijn neus. Hij keek omhoog, zag me in het raam 
en stak zijn middelvinger naar me op. Ik wist niet precies 
wat dat betekende, maar ik wist dat het vies was. 

Dat deed de deur dicht! Dat rotjoch ging absoluut niet 
naar de parade kijken en dan op de terugweg hier langs fiet-
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sen met zijn zakken vol snoep, terwijl ik hier zat te smelten 
tot een hoopje dame!

Ik glipte door de achterdeur en door het steegje naar buiten, 
hoewel er niemand meer in de buurt was om me te verklikken. 
Toch keek ik bij iedere zijstraat goed uit voordat ik overstak.

Ik wachtte achter het postkantoor tot er een groepje kin-
deren voorbijkwam, onderweg naar de parade. Toen haalde 
ik Drew Drover – die al sinds de tweede klas verliefd op me 
was – over om me zijn Ole Miss Rebels honkbalpet te lenen 
en trok die over mijn rode haar.

Tien minuten later wurmde ik me voor de apotheek van 
Adler tussen de andere kinderen. De vaandelwacht was net 
voorbij, en iedereen deed zijn hoed of pet weer op. De eerste 
praalwagen reed voorbij, met de Cotton Queen en haar prin-
sessen erop. Daarachter volgde een lange rij praalwagens, 
paarden en fanfarekorpsen. Het snoep regende op ons neer.

Wat was ik toch een slimmerik.

Mijn geluk bleef de hele parade aanhouden. (Dank U, baby 
Jezus) Geen enkele klikspaan zag me, en mijn zakken puil-
den uit van het snoep. Het zou heel wat makkelijker zijn om 
mijn klusjes te doen terwijl ik zuurstokken en toverballen 
at. Ik had tenslotte niet ontbeten.

Alle kinderen verdwenen in de richting van het park. Ik 
bleef achter en wou dat ik ook mee kon. Ook al zou het nog 
een paar uur duren voor Omi thuiskwam, het park was te 
gevaarlijk. Niet alleen was zij daar, maar Drew had zijn pet 
teruggepakt en met alle dames van de kerk die daar rondlie-
pen zou Omi er binnen de kortste keren lucht van krijgen 
dat ik niet thuis mijn klusjes aan het doen was.

‘Starla!’
Ik dook vlug achter een lantaarnpaal. Ik was lang en 

mager, maar niet mager genoeg om me achter een lantaarn-
paal te verstoppen. Ik was betrapt.
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Ik keek om het hoekje van de paal en zag Patti Lynn Todd, 
mijn allerbeste vriendin, op me afrennen. Patti Lynn had 
een echte familie, met een zus en drie broers, en woonde in 
een groot huis aan Magnolia Street. Ze had zelfs een hond.

‘Ik was overal naar je op zoek,’ zei Patti Lynn, terwijl ze 
aan mijn hand trok. ‘Kom mee! Straks ben je nog te laat om 
je in te schrijven voor de spelletjes.’

‘Ik kan niet. Ik heb huisarrest.’ 
‘Omdat je Jimmy Sellers’ neus gebroken hebt?’ Patti 

Lynn kende me goed genoeg om niet te vragen waarom ik 
bij de parade was als ik huisarrest had.

‘Hoe weet jij dat?’
‘Dat weet iedereen. De broer van Prissy Pants heeft het 

verteld. Jimmy doet nog steeds zijn best om iedereen te 
laten geloven dat Rodney Evans het gedaan heeft.’

Ik schoot in de lach. Dat verhaal zou niemand geloven. 
Rodney Evans was de grootste hufter uit de buurt, met een 
matje en een T-shirt met opgerolde mouwen. Hij liep altijd 
rond met zijn zwarte laarzen met metalen plaatjes onder 
zijn hakken, op zoek naar problemen. En die vond hij 
meestal. Als hij Jimmy te lijf was gegaan, zou het niet bij een 
gebroken neus gebleven zijn.

‘Ik heb de hele week huisarrest.’
Patti Lynn lachte. ‘Het was het waard. Misschien blijft 

Jimmy’s neus wel altijd scheef staan.’ Ze stak haar arm door 
de mijne. ‘Kom mee. Ik blijf wel een poosje met jou spelen.’

‘Dan mis je alle spelletjes en zo.’
Ze haalde haar schouders op. ‘Kan me niet schelen. Zon-

der jou is er niks aan.’
We liepen naar het speelplein van de school en bedach-

ten wat voor verhaaltjes Jimmy allemaal zou verzinnen om 
te verzwijgen dat hij geslagen was door een meisje.

Patti Lynn was de beste vriendin die ik ooit gehad had.
Twintig minuten later zaten Patti Lynn en ik kettingen 
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van klaverbloempjes te maken. Daarom zag ik niet dat er 
een roze-witte Packard stopte. Ik merkte het pas toen ik het 
portier hoorde dichtslaan. Mevrouw Sellers was naar de 
speelplaats gekomen – Joost mocht weten waarom.

Ik wou dat Omi haar kon zien, voor het oog van de hele 
wereld in een roodgeruite korte broek – Omi zou haar de 
zoiets-doet-een-dame-niet-preek kunnen geven.

Mevrouw Sellers kwam zo hard aanstuiven dat de kiezel-
steentjes achter haar gympen opspatten. Ik had, denk ik, 
nog niet gezegd dat ik gisteren ontdekt had dat ze behoor-
lijk lichtgeraakt was als het over haar ‘kleine jongen’ ging. 

‘Starla Claudelle! Weet je oma dat je hier bent?’ vroeg ze 
nijdig. Haar vingers knepen gemeen in mijn arm. 

Opeens had ik er spijt van dat ik ooit medelijden met 
haar had gehad; ze zag eruit als een heks, die zich verstopt 
onder parfum en poeder. Ik had moeten weten dat iemand 
met een zoon als Jimmy zelf ook niet al te aardig kon zijn.

Ik keek haar recht aan met mijn brutale gezicht. ‘Ja, 
mevrouw, dat weet ze.’

‘Nou, dat zullen we haar dan eens even gaan vragen.’ Ze 
trok me zo snel mee naar haar auto dat ik niets anders kon 
dan naast haar mee rennen.

‘Dag, Starla,’ riep Patti Lynn. ‘Tot straks.’
Weinig kans. Ik zou nooit meer naar buiten mogen.
Mevrouw Sellers trok het portier aan de bijrijderskant 

open en zei: ‘Je oma heeft gelijk. Je bent een ordinaire meid, 
net als je mama.’ 

Mijn oren begonnen te suizen. Mijn wangen werden 
warm en begonnen te prikken. ‘Wanneer heeft ze dat 
gezegd?’ Soms denk ik dat ze het vreselijk vindt dat ze mijn 
oma is. Ze zei een keer tegen me dat het jammer was dat ik 
ooit geboren was, dus ik denk dat het waar is. 

Mevrouw Sellers trok een rimpel in haar voorhoofd. 
‘Wat? Nou, iedere keer dat ik haar zie, die arme vrouw. Stap 
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in.’ Ze probeerde me naar binnen te duwen, maar ik zette 
mijn hakken in het zand.

‘Mijn mama gaat beroemd worden. En uw zoon is een 
gore rotzak!’ Het was het ergste scheldwoord dat ik mijn 
papa ooit had horen gebruiken voor iemand, dus volgens 
mij was het precies goed voor Jimmy Sellers. Ik trok mijn 
arm los.

Ze probeerde me weer te pakken, en haar gezicht leek als 
twee druppels water op dat van Jimmy als hij iemand in 
elkaar wilde slaan. Ik gaf haar een duw. Ze viel achterover en 
landde in het zand, gillend als een mager speenvarken.

Ik rende weg alsof de duivel me op de hielen zat.
‘Kom terug, jij!’ krijste ze. ‘Nu ga je zeker naar de tucht-

school!’ 
Nu had ik het helemaal verknald. Ik ging eraan. 

Ik rende tot mijn longen brandden alsof ze vol hete stenen 
zaten. Toen ging ik lopend verder. Dat was het moment 
waarop het het allermoeilijkst was om niet te huilen – toen 
ik vaart minderde. Omi had gezegd dat ik nog eens in de 
gevangenis zou belanden, en dat ze blij zou zijn als ze de 
sleutel weggooiden. Dus ik wist dat ze me zonder blikken of 
blozen aan zou geven als ik terugging naar huis. Waar ik 
heen moest, wist ik niet, maar terug naar huis in elk geval 
niet. Ik was te opgefokt om helder te kunnen denken en een 
plan te bedenken, dus ik bleef gewoon maar doorlopen, in 
de hoop dat me iets te binnen zou schieten.

Ik was al voorbij de houtzagerij en de vuilnisbelt. Bij 
iedere kruising was ik afgeslagen, want als ik in een rechte 
lijn liep, zou de politie me makkelijker kunnen volgen, 
dacht ik. Toch hield ik mijn oren gespitst of ik geen sirenes 
hoorde. Hoelang zou ik naar de gevangenis moeten als ze 
me te pakken kregen? Bij Perry Mason had ik gezien dat je 
vijftien jaar kon krijgen voor mishandeling bedacht met 
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voorraden – wat advocatentaal was voor iemand in elkaar 
slaan. 

Ik begon me steeds beroerder te voelen. Misschien moest 
ik maar naar Nashville. Lulu was waarschijnlijk mijn enige 
hoop; zij zou me verstoppen. Papa zou me gewoon terugsle-
pen naar Cayuga Springs, want hij vond altijd dat je je ver-
diende loon moest accepteren. En trouwens, het zou zijn 
hart breken als zijn kleine meid naar de gevangenis zou 
moeten. Omi zou waarschijnlijk een dansje doen als ze 
erachter kwam dat ik nooit meer terug zou komen om haar 
te schande te maken.

Het probleem was alleen dat ik niet wist hoe ik in Nash-
ville moest komen. Ik wist zelfs niet welke kant ik eigenlijk 
op ging. Ik liet me altijd leiden door rechtsaf en linksaf, of 
een benzinestation, of een vlaggenmast, niet door ten oos-
ten of ten westen van. Ook dat was een teleurstelling voor 
Omi. Het lukte me gewoon niet om die richtingen in mijn 
hoofd te krijgen, behalve als ik op mijn eigen veranda met 
mijn gezicht naar de straat stond.

Ik probeerde te bedenken op welke kant mijn huis uit-
keek door in gedachten terug te gaan naar de stad, maar ik 
wist niet meer hoe vaak ik een hoek om was gegaan. Daar 
schoot ik dus niks mee op.

Aan de zon had ik ook niks. Die stond alleen maar hoog 
aan de lucht.

Misschien kon ik liften. Iemand die oud genoeg was om 
te rijden zou beslist het verschil weten tussen oost en west. 
Ik moest alleen wel oppassen dat ik geen lift nam van iemand 
die de kant van Cayuga Springs op ging.

Op dat moment drong het eigenlijk pas tot me door dat 
ik nog geen enkele auto had gezien sinds ik voorbij de hout-
zagerij was. Iedereen was aan het picknicken, spelletjes 
doen en zwemmen, niet aan het rijden.

Ik liep verder, terwijl de zon tussen de schaduwplekken 
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op me neer brandde, en kreeg steeds meer dorst. Het zweet 
prikte in mijn ogen en mijn voeten zaten klem in mijn 
schoenen; ze waren opgezwollen als meloenen. Ik sloot mijn 
ogen en zag mezelf al als een verschrompeld hoopje langs de 
kant van de weg liggen, terwijl gieren naar mijn rode haar 
en mijn ogen pikten.

Die gedachte maakte me vastbesloten om niet te sterven, 
hoe blij Omi en mevrouw Sellers daar ook mee zouden zijn. 
Daarom richtte ik mijn gedachten op iets anders dan mijn 
ellende.

Ik dacht aan de laatste keer dat ik mama had gezien. Omi 
zei dat ik te jong was om me dat te herinneren, maar ze had 
het helemaal mis. Ik weet nog hoe de zon fonkelde op haar 
rode haar – het zat in een paardenstaart. Ik herinner me dat 
ze me optilde en rondzwierde voordat ze me in de auto zette 
om naar Omi’s huis te gaan. Mama had een wijde rok aan, 
die ronddraaide als een tol. Ik weet nog dat ze de hele weg 
meezong met de radio. Ik weet nog hoe ze rook toen ze me 
een afscheidsknuffel gaf: naar sinaasappels en ahornsiroop 
– ze had pannenkoeken voor ons gebakken bij het ontbijt.

Ik heb sindsdien nooit meer een pannenkoek gegeten.
Zou haar haar nog steeds in een paardenstaart zitten? 

Omi hield mijn haar in een pagekopje (ze knipte het zelf, 
dus mijn pony was bijna altijd ultra-kort). Ze zei dat nie-
mand zo veel rood haar wilde zien, vooral niet als het zo in 
de klit zat, wat bijna altijd het geval was, want als Omi het 
borstelde, trok ze zo hard dat mijn hoofdhuid aanvoelde 
alsof erin gesneden werd met duizenden in azijn gedoopte 
mesjes. Zodra ik een tiener was, zou ik een paardenstaart 
nemen en daar sjaaltjes in doen die bij mijn kleren pasten, 
net zoals mama.

Iedereen in Cayuga Springs deed heel geheimzinnig over 
mama. Alleen leek ik de enige voor wie ze dat geheim wilden 
bewaren. Soms, als Omi haar bridgeclub had in de zomer, 
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ging ik buiten onder het woonkamerraam zitten luisteren. 
De dames hadden genoeg te zeggen over mama. Lelijke din-
gen. Leugens. Dat deden ze tussen het bieden en troeven 
door, alsof het bij het spel hoorde. Op zo’n moment voelde ik 
mijn roodgloeiende woede opborrelen en ging ik naar bin-
nen om te zeggen dat ze allemaal hun mond moesten hou-
den – dat zou me natuurlijk straf opleveren, maar het zou het 
waard zijn. Maar tot nu toe had ik het nog nooit kunnen zeg-
gen. Zodra ze de hordeur hoorden kraken, hielden ze zelf al 
hun mond. Het bespaarde me straf, maar o, wat wilde ik ze 
graag een keer kunnen zeggen hoe onchristelijk ze waren.

Zelfs Patti Lynns moeder praatte aan de telefoon over 
mama als ze dacht dat ik het niet hoorde: ‘O, je weet wel, dat 
meisje dat door haar moeder in de steek gelaten is… Die ja, 
die denkt dat ze zangeres gaat worden in Nashville. Niet te 
geloven, hè? Dat arme kind.’

Op school zwegen mijn juffen en hoofdmeester Morris 
angstvallig over mijn mama. Het gaf me het gevoel dat ik op 
Omi’s veranda uit een ei gekropen was of zo.

Ik vroeg papa vaak naar mama, naar wat ze leuk vond, 
wat haar lievelingskleur was, of ze net zo’n hekel aan spa-
ghettisaus en kippenlevertjes had als ik. Eerst gaf hij me 
altijd antwoord. Maar op een gegeven moment begon hij te 
zeggen: ‘Starla, dat heb ik je al duizend keer gezegd. Ik weet 
zeker dat het nog wel ergens in je hoofd zit; zoek er maar 
naar.’ Hij werd niet echt boos, maar het zorgde er altijd voor 
dat hij de kamer uit liep, dus ik vroeg het maar niet meer.

Mama begon zelfs een geheim te worden voor papa; voor 
Omi was ze dat natuurlijk altijd geweest.

Geheimen. Geheimen. Geheimen. Ze zorgden ervoor dat 
ik me schaamde omdat ik van mijn eigen mama hield; ze 
zorgden ervoor dat ik dat in het geheim deed.

Nou, zodra ik in Nashville was, mocht iedereen weten 
dat ik van haar hield.
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Met die gedachte liep ik verder. Net toen ik dacht dat ik 
geen stap meer zou kunnen zetten in de hitte, hoorde ik 
achter me iets aan komen rammelen en puffen. Ik sprong 
bijna in de greppel om me te verstoppen tot ik zeker wist dat 
het niet iemand was die me terug zou brengen naar Cayuga 
Springs, maar veranderde snel van gedachten. De tucht-
school leek beter dan voedsel voor de gieren. 

Ik draaide me om en wachtte. Ik herkende de truck niet. 
Het was zo’n hele oude, met grote spatborden over de voor-
wielen en een voorruit in twee delen. Er zat bijna geen verf 
meer op, alleen op de motorkap, die de kleur had van een 
oud korstje, zat een klodder zo groot als een bord.

De koppeling knarste en de truck minderde vaart toen 
hij langs me reed. Een magere, zwarte vrouw keek door de 
voorruit. Ik herkende haar niet, maar ook al zou ze me ken-
nen – omdat ze zwart was, kon ze me niet dwingen om terug 
te gaan als ik dat niet wilde. Maar ze kon me vast wel verklik-
ken.

Ze liet de motor uitlopen en stopte.
Vrij zeker dat ik veilig was omdat ze zwart was en ik haar 

niet kende, liep ik naar de truck en stapte aan de bijrijders-
kant op de treeplank. Ik hield me vast aan het tochtruitje 
terwijl ik door het open raam naar binnen keek.

De zwarte vrouw glimlachte. Ze was aardig, dat zag ik zo.
‘Wat doe je hier helemaal alleen, kind?’ vroeg ze op een 

toon die klonk als een slaapliedje.
‘Ik ga naar Nashville.’
Ze schudde haar hoofd en perste haar lippen op elkaar. 

‘Nashville. Dat is een heel eind weg,’ zei ze toen. Eventjes 
leek het of ze zich afvroeg of ik wel de waarheid zei.

Misschien had ik een fout gemaakt. Misschien moest ik 
gewoon het bos in rennen. Alleen was ik op dit moment 
banger om opgegeten te worden dan voor de politie. Ik bleef 
staan. 
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Uiteindelijk knikte ze. ‘Je ziet eruit alsof je elk moment 
kunt omvallen van de hitte.’ Ze pakte een weckfles van de 
stoel en stak hem me toe. ‘Hier.’

Ik had vreselijke dorst, maar ik pakte hem niet aan; Omi 
had me te verstaan gegeven: ook al vergaan we van de dorst, 
we drinken niet uit iets waar een zwarte uit gedronken 
heeft. Daarom zaten er op alle drinkfonteintjes bordjes, 
zodat we wisten waar we moesten drinken.

De vrouw schudde een beetje met de fles en het water 
fonkelde er met dorstlessende vonkjes doorheen. ‘Er is niks 
mis mee. Gewassen en niet meer open geweest sinds het 
water erin is gegaan.’

Mijn tong voelde als een opgepropte sok in mijn mond. Ik 
had al zo veel regels overtreden, ik was toch al reddeloos ver-
loren. Het had weinig zin om dan ook nog dorst te hebben.

Ik stak mijn hand uit en pakte de fles aan. Ik dronk hem 
in een keer leeg.

‘Dank je.’ Met de achterkant van mijn pols veegde ik een 
druppel van mijn kin en daarna gaf ik de fles weer door het 
raam terug.

‘Weet je mama waar je bent?’
‘Daarom ben ik op weg naar Nashville. Daar woont mijn 

mama.’ Verloren of niet, ik kon mijn leugens maar het beste 
zo dicht mogelijk bij de waarheid houden.

‘Wie zorgt er dan voor je?’ Haar wenkbrauwen fronsten 
zich boven haar ogen, net als die van Omi als ze ergens niet 
gelukkig mee was, maar dat niet meteen kon zeggen.

Er schoot een golf van paniek door mijn buik. Als ik ook 
maar iets zei wat in de buurt van de waarheid kwam, zou 
deze vrouw me beslist verklikken – zwarten waren veel ban-
ger voor de politie dan voor een blank meisje met rood haar. 
Daarom bedacht ik een leugen. ‘Alleen mijn mama. Ze ver-
wacht me.’ Toen drong het tot me door dat de vrouw waar-
schijnlijk niet zou geloven dat een mama haar dochtertje 

19002 Zolang ik jou heb.indd   31 30-01-19   10:02



32

zou laten liften, dus ik diepte nog een leugen op. ‘Ik… ik heb 
mijn buskaartje aan een oude vrouw met een ziek kleinkind 
gegeven. Ze had geen geld en hij was bijna dood, dus ze had 
het heel hard nodig. Ik kan best liften.’ De leugens stroom-
den over mijn lippen. Met mijn hoofd iets schuin vroeg ik: 
‘Ga je die kant op?’

Op dat moment hoorde ik een soort hikje. Ik keek omlaag, 
naar de vloer aan de bijrijderskant. Daar lag een baby, een 
rimpelig, blank baby’tje met een rood aangelopen hoofdje, 
gewikkeld in een soort kussensloop met een kanten randje 
en geborduurde bloemetjes, in een ovalen biezen mandje 
waar hij maar net in paste.

Mijn blik ging weer omhoog naar de vrouw.
Ze glimlachte weer. ‘Dat is baby James. En ik ben Eula.’
‘Ik ben Starla.’
‘Nooit gehoord, die naam. Starla,’ zei ze, langzaam en 

zachtjes. Toen knikte ze. ‘Leuk.’
‘Vind je hem niet ordinair?’
Ze keek alsof ik iets belachelijks had gezegd. ‘Hij klinkt 

als een nachtelijke winterhemel. Je weet wel, als de lucht 
scherp en ijskoud is en de sterren zo helder zijn dat ze eruit-
zien als speldenprikjes aan de hemel.’

Niemand had mijn naam ooit zo mooi laten klinken. ‘Dat 
vindt mijn mama ook.’ Mijn keel voelde dik bij de gedachte 
dat dat misschien zo was.

Baby James maakte nog meer geluidjes, die het midden 
hielden tussen piepen en spinnen.

Ik keek van hem naar Eula. ‘Ben jij zijn dienstmeid?’ Er 
werden heel veel baby’s rondgesjouwd door hun zwarte 
dienstmeiden, vooral vandaag, nu ouders druk waren met 
oudere kinderen en de festiviteiten van Onafhankelijk-
heidsdag.

‘Hm-mm.’ Ze stak haar hand uit en ontgrendelde het bij-
rijdersportier. In haar hals glinsterde een klein gouden 
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kruisje; ze was een goede christelijke vrouw. ‘Ik kan je een 
lift geven, als je wilt.’

‘Helemaal naar Nashville?’ Ik had geen idee hoe ver het 
nog was.

‘Een stukje maar. Maar beter dan lopen in deze hitte.’ 
En eindigen als voedsel voor de gieren.
Ik trok het portier open; de oude scharnieren piepten zo 

hard dat de baby begon te huilen. Ik klom op de bank en 
zette mijn voeten links en rechts van het mandje.

‘Vind je het erg om James vast te houden terwijl ik rij? 
Hij heeft een beetje troost nodig.’

Ik keek omlaag naar de baby. Hij deed me denken aan de 
pasgeboren kittens die de lapjeskat van de familie LeCount 
vorig jaar in de struiken naast hun huis had, helemaal roze 
en gerimpeld. En hij was zo klein! Ik zou hem vast breken 
als ik probeerde hem op te tillen.

‘Volgens mij heeft hij het daar prima naar zijn zin,’ zei ik. 
‘Misschien wordt hij wel stil als je weer gaat rijden.’

Ze keek me aan met een sluw lachje dat me duidelijk 
maakte dat ik haar niet voor de gek hield. ‘Kom.’ Ze bukte 
zich, tilde hem op en liet hem in mijn armen neerploffen. Ik 
moest hem wel vastpakken, of ik wilde of niet. 

Hij was niet veel groter dan mijn pyjamazak, maar veel 
beweeglijker. En hij begon steeds harder te huilen.

‘Goed zo. En nu gewoon dit speentje’ – ze pakte een fop-
speen uit de mand – ‘in zijn mond stoppen en hem een 
beetje op en neer laten wippen.’

Dat deed ik, en James’ gehuil ging over in gejammer. 
Toen begon hij op die speen te zuigen en werd hij stil en rus-
tig.

‘Zo,’ zei Eula. ‘Dat is beter.’
Hij voelde zich beter. En ik ook, nu ik wist dat ik niet 

ging sterven in de greppel.
Ze trapte de koppeling in en met een schok kwam de 
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truck in beweging. Ze glimlachte naar mij en James, en ik 
had het gevoel dat zij en ik elkaar al langer kenden dan nog 
maar net.

Ze zei: ‘Heb ik even geluk dat ik jou gevonden heb.’
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