
Weg met die zwervers

Renzo Pasquino en Lucia Morante waren negen jaar oud. Ze

woonden niet ver van elkaar vandaan, allebei in een smal steeg-

je met kleine, armoedige huizen, winkeltjes en werkplaatsen,

midden in de stad. Hun ouders waren al jarenlang bevriend.

Renzo, die amandelbruine ogen had en sluik zwart haar, en de

donkerblonde Lucia kenden elkaar al sinds ze baby waren.

Renzo's vader was kleermaker. Hij was geliefd in de hele

buurt en stond bekend als 'de gebochelde' vanwege de hoge

bult op zijn rug. Een moeder had Renzo niet meer. Zij was al

zo lang geleden gestorven, dat Renzo niet meer precies wist hoe

haar stem klonk.

Lucia's ouders hadden een knus eethuisje, met ronde hou-

ten tafeltjes en prenten aan alle muren. Veel belangrijke men-

sen kwamen daar graag eten, want Lucia's vader kon geweldig

koken en haar moeder had voor alle klanten een glimlach. Ie-

dere avond waren alle tafels bezet.

Ze hadden niet alleen een eethuis, maar ook een hart van

goud. Omdat de zaken goed gingen, maakten ze sinds een paar

weken op maandag, als het eethuis gesloten was, gratis maaltij-

den voor de allerarmsten in de stad: de zwervers. En op de an-
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dere avonden deelden ze als de klanten naar huis waren uit wat

er over was. Karbonaadjes, gebakken visjes, een restje pasta, of

wat er maar weg te geven viel. Dus hingen er altijd hongerige

zwervers rond in het steegje en dat werden er steeds meer.

De belangrijke gasten vonden dat maar niks. 'Er heeft toch

geen zwerver van dit bord gegeten, mag ik hopen?' had gravin

Maria Luisa Benedetti meer dan eens gevraagd. 'Anders kom ik

hier niet meer, hoor. Ik voel er niets voor een akelige ziekte te

krijgen. Ik vind het al erg genoeg dat we steeds naar dit vieze

steegje moeten komen. Het is dat het eten hier zo verrukkelijk

is, want anders.

'Waarom verhuizen jullie niet naar een buurt waar fatsoen-

lijke mensen wonen?' vroeg haar man, graaf Aldo Benedetto

Benedetti. 'Jullie restaurant zou bij ons op de heuvel een groot

succes zijn.'

'Ons steegje is niet vies, maar verwaarloosd,' zei Lucia's va-

der. 'De burgemeester weigert het op te knappen. Als hij het

riool zou laten repareren, zouden er geen plassen water blijven

liggen na een regenbui. En als de luiken voor de ramen ein-

delijk geverfd zouden worden, zou ons steegje het mooiste en

lieftalligste van Rome zijn. Ik heb hem er al vaak een brief over

geschreven. Misschien kunt u het eens tegen hem zeggen, hij is

immers een vriend van u. Ik heb ook weleens een briefje naar

de krant geschreven. Helaas drukt de enige krant van onze stad

alleen maar iets af als de burgemeester het ermee eens is. In de
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krant mopperen op het stadsbestuur is nu eenmaal verboden.

Maar ik kan u wel vertellen dat de mensen die hier wonen be-

slist fatsoenlijk zijn. Ik moet er niet aan denken te verhuizen,

nergens voel ik me beter op mijn plek dan hier.'

'Dan moet u het zelf maar weten,' zei de gravin snibbig,

'maar dat met die zwervers moet echt afgelopen zijn, hoor.

Ze stinken en liggen op de stoep te slapen. Ik zal morgen een

kaarsje voor ze branden in de kerk. En als er een nieuwe paus

is, zal ik hem laten weten dat hij maar voor die zwervers moet

zorgen. De oude paus luisterde ook altijd naar mijn adviezen,

maar die arme man ligt nu op zijn sterfbed.' Ze sloeg een kruis-

je. Haar gouden armband tinkelde. De graaf fronste zijn wenk-

brauwen.

Ook andere klanten begonnen te klagen. Allemaal vonden

ze dat de zwervers moesten verdwijnen. 'Ze lopen in de weg en

ze klampen ons aan als we voorbijkomen, die vieze bedelaars.'

'Jullie doen toch niet wat die vervelende mensen willen, hè?'

vroeg Lucia toen haar ouders de keuken binnenkwamen. Ze

had staan afwassen en had alles gehoord. 'Ik haat ze. Omdat ze

rijk zijn denken ze altijd en overal hun zin in te krijgen.'

Maar haar ouders moesten wel. Ze hadden het geld van hun

klanten nodig, anders zouden ze het eethuis misschien wel

moeten verkopen. En dan zouden ze helemaal nooit meer iets

voor de arme sloebers kunnen doen. Met pijn in het hart leg-

den ze aan de zwervers uit dat ze voorlopig maar niet meer

moesten komen.
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'We zouden liever hebben dat het anders was,' zei Lucia's

vader, 'maar jullie weten toch dat we niet tegen die mensen

op kunnen...' Toen zweeg hij, want hij schaamde zich. Lucia's

moeder pakte snel wat taartjes en gebakken visjes, wikkelde die

in stukken bruin papier en deelde de pakketjes uit.

De zwervers zeiden somber dat ze begrepen dat Lucia's ou-

ders er ook niks aan konden doen. 'Dank u wel voor alle goe-

de zorgen,' zei een bevende, broodmagere man die een rillend

hondje in zijn armen had.

Met gebogen hoofden verlieten ze het steegje. Het hondje

kermde. Lucia's vader had tranen in zijn ogen.


