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«Όταν ήρθαν οι ιεραπόστολοι, οι Αφρικανοί είχαν τη γη
και οι ιεραπόστολοι κρατούσαν τη Βίβλο.
Μας έμαθαν να προσευχόμαστε με τα μάτια κλειστά.
Όταν τα ανοίξαμε, εκείνοι είχαν τη γη μας
κι εμείς κρατούσαμε τη Βίβλο»
Γιόμο Κενυάτα, Κενυάτης ηγέτης (1891-1978)

Το 1963 η Κένυα κέρδισε την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη
Βρετανία. Η γη πέρασε πάλι στα χέρια των Κενυατών. Κατακτητές
και ιεραπόστολοι έχουν χαθεί στις εκτάσεις του μυαλού τους,
μαζί τους και η Βίβλος.

1η σταγόνα
Ξενυχτάει απόψε η νύχτα κι ο δρόμος για την Κένυα είναι
μακρύς. Στο αεροπλάνο πρόσφεραν ζεστό γεύμα, καθόλου
ευκαταφρόνητο, αν αναλογιστεί κανείς το γεύμα των
παιδιών στην Αφρική. Η πείνα θερίζει όπως η θεριστική τις
χρυσές εκτάσεις σιταριού τον Μάιο. θυμάμαι τις ατέλειωτες
ιστορίες της γιαγιάς μου.
Ξενυχτάει κι ο ύπνος μου απόψε. Στο διπλανό κάθισμα ο
ύπνος είναι βαθύς, αδιάφορος, σχεδόν θορυβώδης. η
απάνεμη γαλήνη του ύπνου. Στα ελάχιστα διαστήματα που
μου επιτρέπει η αϋπνία, ονειρεύομαι άγνωστα τοπία της
Κένυας.
«Παρακαλούμε δέστε τη ζώνη σας, το κάθισμά σας να
βρίσκεται σε όρθια θέση, κλείστε τις ηλεκτρονικές
συσκευές… σύντομα φτάνουμε στον προορισμό μας…»
Επιτέλους! Θα προσγειωθούμε στο Ναϊρόμπι στις 2.35 το
απόγευμα, με 5.30 ώρες καθυστέρηση. Αυτό όμως δεν αφορά
την κομψή καταριανή αεροσυνοδό που κάνει την
ανακοίνωση στα αγγλικά, σε άπταιστη προφορά.
Προσπαθεί να είναι ευχάριστη. η κούραση όμως κάθισε στο
πρόσωπό της και τα μάτια της εκπέμπουν μιαν αδιάφορη
ευγένεια.
Άρχισε ήδη να φτάνει η μυρωδιά της Αφρικής στα ρουθούνια
μου. Ο κάθε τόπος έχει τη μυρωδιά του. Η μυρωδιά
εξουσιάζει δίχως να επιβάλλεται διά της βίας όπως η
πολιτική, σκέφτομαι.
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2η σταγόνα
Ποιος άνεμος με έφερε στην Κένυα; Στο Κισιί;
Αν όχι ένας άνεμος, σαν όνειρο, που πέταξε από τη Λάρνακα
στη Ντόχα και προσγειώθηκε στο Ναϊρόμπι σε λιγότερο από
ένα εικοσιτετράωρο. Άπλωσε η νύχτα το μαύρο της πανί και
σκέπασε αϋπνίες, αγωνίες και φόβους, αφήνοντας τη σκέψη
καθαρή και τα μάτια έτοιμα να καταγράψουν τις καινούργιες
εικόνες.
Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, οι μυρωδιές, τα χρώματα, ο
απόηχος των προγόνων τους, οι ρίζες των παραδόσεων που
είναι ακόμη καλά στερεωμένες στην ψυχή τους, είναι και η γη,
η περηφάνια των ευκαλύπτων που φύτεψαν οι Άγγλοι όταν
διοικούσαν την Κένυα –όπως και στο νησί μου–, είναι τα
χαμόγελα των παιδιών, κι ένα μεγάλο παράθυρο ανοικτό
μπροστά μου. ένα παράθυρο-διάλογος με τους ανθρώπους
των 42 φυλών και με την άγρια, άγνωστη φύση αυτής της
χώρας.
Θα γεμίσω τις βαλίτσες μου με αμέτρητες χρωματιστές
πραγματικότητες και, χωρίς αποχαιρετισμούς, χωρίς
κλάματα, χωρίς αναστολές, θα τις κουβαλήσω σε άλλους
τόπους να κατοικήσουν. όχι ουτοπικά, όχι αιθεροβαμικά, όχι
σε σούρουπα και νύχτες, όχι σε αφρισμένα κύματα και άγριες
θάλασσες. Μα ειρηνικά, στη σιωπή και στο μυστήριο, πάντα
μέσα και έξω από την ομορφιά και την ασχήμια, μέσα σε κάθε
ατάραχο στίχο, μέσα σε κάθε νέο φιλί, σε κάθε απρόβλεπτο
έρωτα, σε κάθε ακατοίκητο όνειρο.
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3η σταγόνα
Πρωί Κυριακής.
Από το παράθυρο ακούω ψαλμούς, ιαχές, όργανα να
αντηχούν στην κοιλάδα και οχλοβοή. Κυριακή πρωί, και το
Κισιί είναι ηλιόλουστο, καθαρό από τη νυχτερινή βροχή.
Βρίσκομαι πολύ μακριά από το σπίτι μου. Σ’ ένα μέρος που
δεν γνώριζα την ύπαρξή του προτού το επισκεφθώ.
Πήραμε τον αυτοκινητόδρομο από το Ναϊρόμπι προς Κισιί.
Ούτε αυτού του ατέλειωτου δρόμου την ύπαρξη γνώριζα,
ούτε τις παγίδες, τις αναπάντεχες αναποδιές που θα
ερχόντουσαν να μας συναντήσουν.
Πήρα αυτή τη διαδρομή, γιατί ήθελα κάτι παραπάνω από
αυτό που είχα, ήθελα κάτι παραπάνω από τη σιγουριά, τη
μισοκοιμισμένη σιγουριά μου.
Ήθελα να ρουφήξω την άβυσσο, να ποτιστώ με τα δάκρυα
των ανθρώπων, να μπω στη λησμονιά των παλιών ταξιδιών,
να χαράξω μιαν άλλη πορεία.
Ήθελα μια διαδρομή σαν μαύρη αράχνη που πλέκει
ασταμάτητα, αγνοώντας τους καθημερινούς κινδύνους.
ασταμάτητα μέσα από αστέρια, κάτοπτρα διαπεραστικά,
μέσα από χαρτογραφημένες φωνές στις άκριες των δρόμων,
με πλοία, με αεροπλάνα, με λεωφορεία της γραμμής, με τα
πόδια να βουλιάζουν στις λάσπες.
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Να παίρνω μια χούφτα όνειρα και να τα γεύομαι σαν απαλό
χιόνι, να γεύομαι τη σοφία της ζωής.
Ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί;
Ποιος θα έκανε αυτό το μεγάλο ταξίδι, αν όχι μέσα από ένα
θάνατο;
Κάτι πεθαίνει, και κάτι άλλο γεννιέται.
Μια προσδοκία ξυπνά δίπλα σ’ ένα κοιμητήρι.
Αρκεί να πιστεύω, κι ας μην έχω πίστη.
Αυτά σκέφτομαι διασχίζοντας την ενδοχώρα της Κένυα.
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4η σταγόνα
Είμαι σε ξένη χώρα. στο κέντρο της γήινης καρδιάς της
Αφρικής. Τη νιώθω κάτω απ’ τα πέλματα, χτυπά με
ασφυκτικές ανάσες.
Άρχισε να βραδιάζει και με κυριεύει μια μεστή θλίψη, σαν
κάτι να με επισκέπτεται από τα παλιά, από τη γέννησή μου.
Είναι αυτό το ανθρώπινο βουητό έξω από το παράθυρό μου.
Είναι που κάποιος μπορεί να νιώσει πως ο Θεός είναι μακριά,
μα ταυτόχρονα και δίπλα και μέσα του.
Είναι αυτές οι μοναδικές στιγμές που, χωρίς προειδοποίηση,
ένα σούρουπο ανοίγει ή μια αυλαία, και στο έμπα της
εισβάλλουν σκληρά δάχτυλα, υγρά μάτια και χείλη, ένα
στήθος στητό, ένα σώμα γαζέλας ή ζέβρας, ή ακόμη
λιονταριού, σαν έτοιμα για μια παράσταση τραγωδίας με
άγνωστη πλοκή και απρόβλεπτο τέλος.

9

5η σταγόνα
Στη χώρα μου είναι 6.15΄ το πρωί, όπως και εδώ στο Κισιί.
Ο ήλιος θα ανατείλει σε μισή περίπου ώρα, όπως και εδώ.
Οι άνθρωποι θα ξυπνήσουν και θα ετοιμαστούν για τις
δουλειές, τα σχολεία, το τρέξιμο το καθημερινό. Εδώ έχουν
ήδη σηκωθεί και είναι στους δρόμους. Όχι όμως για να
τρέξουν στις δουλειές, όχι για να προλάβουν τον χρόνο, όχι
για να πάνε σ’ ένα προκαθορισμένο ραντεβού. Ξυπνούν και
σηκώνονται, γιατί έτσι έκαναν οι παππούδες και οι πρόγονοί
τους.
«Αυτή τη συνήθεια ακολουθεί η φυλή μας, είναι μέρος της
καθημερινότητάς μας, είναι παράδοση για μας. Ξέχνα τη
δυτική σου σκέψη, είσαι στην Αφρική» μου λέει ο Έλυ, όταν
τον ρωτώ γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι στους δρόμους, οι
περισσότεροι να στέκονται, άλλοι να κάθονται και να
κοιτάζουν.
Εδώ η παρατεταμένη παρατήρηση ή να έχεις απλανές βλέμμα,
συγκεντρωμένο αδιάκριτα σε κάποιο σημείο, δεν θεωρείται
παράξενο όπως στη χώρα μου.
Ενδεχομένως ο χρόνος δεν έχει σημασία. Υπάρχει, δεν
μετριέται. στέκεται ακίνητος και κοιτάει τους περαστικούς.
Ξημερώνει και νυχτώνει, και μέσα σ’ αυτή την απόσταση θα
πρέπει να γίνουν όσα θα γίνουν.
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Οι μικροπωλητές αμέτρητοι, τα κοπάδια και οι Μαασάι
επίσης. Κανένας δεν παραπονιέται πως θ’ αργήσει να πάει
κάπου ή θα καθυστερήσει.
Θα πάει, κάποια στιγμή θα φτάσει, αυτό είναι σίγουρο.
Τώρα το πότε θα φτάσει, θα εξαρτηθεί από το μέσο
διακίνησης, είτε τρένο ή λεωφορείο είναι, μοτοσικλέτα-ταξί,
τα πόδια και η ταχύτητα των βημάτων, πόσο θα αντέξει η
μηχανή, πόσο χρόνο θα χρειαστεί να διορθωθεί σε
περίπτωση βλάβης, και το ένα φέρνει τ’ άλλο... Κανένας δεν
παραπονιέται, κανένας δεν φαίνεται να βιάζεται.
Κατεβαίνουν από το λεωφορείο, κάθονται κατάχαμα, μιλούν
στα κινητά, όσοι διαθέτουν. Όχι όλοι, όπως στη χώρα μου, όχι
τα μικρά παιδιά και οι μεγάλοι σε ηλικία. Κάποιοι πιο νέοι,
αλλά όχι όλοι.
Ο ήλιος κατεβαίνει αργά και είναι πολύ δυνατός.
Νιώθω να μου καίει το πρόσωπο.
Εδώ δεν ανησυχούν αν το πρόσωπό τους είναι εκτεθειμένο
στον ήλιο, πως θα γεμίσει σημάδια, πως θα χαλάσει το δέρμα,
ούτε προσπαθούν να τον αποφύγουν. Είναι κι ο ήλιος μέρος
της ζωής τους. Δεν παραπονιούνται όπως εμείς “οι δυτικοί”,
που όλο και κάτι ανασκαλεύουμε να βρούμε, για να μας
απασχολεί και να μας βασανίζει.
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6η σταγόνα
Μερικοί δρόμοι είναι αδιαπέραστοι, όπως η άμμος της
ερήμου. Ο ένας πάνω στον άλλο οι μικροπωλητές, τα λιγοστά,
μετρημένα προϊόντα τους, τα ανυπόδητα παιδιά, τα ζώα, τα
σαραβαλιασμένα αυτοκίνητα, οι μοτοσικλέτες-ταξί, τα
λεωφορεία και οι σκούρες αναθυμιάσεις που αφήνουν πίσω
τους, οι σκαμμένες ανοιχτές πληγές των δρόμων.
Περπατούμε πάνω στις πέτρες, τις αιχμηρές πέτρες.
Τις νιώθω να μου τρυπούν τα πέλματα.
Τα παιδιά μπλέκονται στα πόδια των μεγάλων.
Το φαγητό είναι λιγοστό.
Ο ψαθυρός ύπνος της πείνας, η φωνή του στομάχου.
«Αν πεινάς, πήγαινε για ύπνο», τότε θα καταλάβεις για ποιο
πράγμα μιλώ.
Η μέρα είναι ένα πηγάδι γεμάτο νερό, νερό στυφό, βαλτώδες,
βρώμικο. Όλοι κινούνται αργά και νυσταλέα.
Τίποτα δεν προμηνύει τι θα ακολουθήσει.
Κανείς δε νοιάζεται για το ύστερα.
Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
Πλήρης άγνοια για το αύριο, μα και σοφή γνώση.
Μικρές αιχμηρές ραβδώσεις, στίχοι σκληροί εισβάλλουν
στο κεφάλι μου.
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7η σταγόνα
Είναι Οκτώβρης κι η θερμοκρασία στέκει στο ύψος της. κι ο
ήλιος στέκει πάνω από μας και πάνω μας, δαγκώνοντάς μας
το δέρμα.
Σκέφτομαι τη Λευκωσία και τα ζεστά, υγρά καλοκαίρια της.
Εδώ στην καρδιά της Αφρικής βασιλεύει μια διαφορετική
ειρήνη. Ο χρόνος δεν βιάζεται, σέρνεται μες στα ξυπόλητα
πόδια των παιδιών, που παίζουν λίγο πιο πέρα ένα παιχνίδι
που δεν καταλαβαίνω. Άνδρες και γυναίκες κάθονται
κατάχαμα. μακάρια σχόλη, καθημερινή κι αναλλοίωτη.
Τα πρόσωπα γύρω μου με κοιτάνε καχύποπτα.
«Τί γυρεύει αυτή εδώ;»
«Ποια είναι τούτη και τί ψάχνει ανάμεσά μας;».
Ό,τι και να ’ναι αυτό που ψάχνω, δεν θα το βρω.
Μια επίσκεψη σ’ αυτή την απέραντη χώρα σίγουρα δεν είναι
αρκετή. Είναι όπως να έχεις μπροστά σου ολόκληρο καρβέλι,
και συ μαζεύεις μόνο κάποια ψίχουλα που έπεσαν στο
πάτωμα για ν’ απαλύνεις την πείνα σου.
Επιθυμία και πείνα έχουν κοινό παρονομαστή. το κενό.
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8η Σταγόνα
Ο δρόμος από το Κισιί μέχρι να φτάσουμε στο χωριό
Bogiakumu με είχε αποσυντονίσει. Στο μεγαλύτερο μέρος του
ανώμαλος, με κρυφές παγίδες. Τα βαθιά, απροσδόκητα
ανοίγματα, τα αμέτρητα χωμάτινα κυρτώματα, έκαναν το
στομάχι μου να χορεύει και το κεφάλι μου να προσπαθεί να
σταθεί στη θέση του.
Σταματήσαμε δίπλα σ’ ένα καταπράσινο χαντάκι. Δεν
πρόλαβα να κατεβώ από το λεωφορείο και δυο γυναίκες με
πήραν αλά μπρατσέτα τραγουδώντας και χορεύοντας,
σχεδόν με έσυραν μαζί τους. Ένα πλήθος γυναικών, παιδιών
και μουσικών μάς υποδέχθηκαν με τον τρόπο που, μόνο σε
τούτο το αφρικάνικο χωριό, στη νοτιοδυτική περιοχή της
Κένυας, ανάμεσα σε κατάφυτους λόφους, ξέρουν. Ένα
αλλιώτικο καλωσόρισμα, έντονο, εκρηκτικό, αξέχαστο.
Άνοιξαν το σπίτι που ήταν κτισμένο στο ύψωμα και μας
οδήγησαν στο ένα και μοναδικό του δωμάτιο. Τα
παραδοσιακά φαγητά, κάτι σαν πολτός από βρώμη με
διάφορα μπαχαρικά, μπανάνες ψημένες στην κατσαρόλα,
κατακόκκινο πυκνό πατέ με παντζάρια και άλλα λαχανικά,
καβουρδισμένα φιστίκια, ήταν ήδη στρωμένα στα τραπέζια.
Χαμηλά παγκάκια με πολύχρωμα μαξιλάρια ήταν στημένα, με
πλάτη τούς τέσσερις τοίχους. Δοκίμασα τα φαγητά, μα έμεινα
πιστή στα καβουρδισμένα φιστίκια.
Μετά το γεύμα, καθίσαμε έξω στο γρασίδι και ακολουθήσαμε
τους χορούς και τα τραγούδια διαφόρων φυλών, από παιδιά
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και φοιτητές που οι στολές τους και τα μουσικά όργανα
άλλαζαν ανάλογα. Χορέψαμε και τραγουδήσαμε μαζί τους.
Παρ’ όλη την προσπάθεια, δεν κατάφερα να ακολουθήσω τις
απαιτήσεις του χορού, ταλαντεύοντας το κορμί μου μόνο από
τη μέση και πάνω. Τα παιδιά έκαναν τις κινήσεις να
φαίνονται τόσο εύκολες. Τα κεφάλια τους ήταν ξυρισμένα,
όπως και των περισσότερων φοιτητών, κοριτσιών και
αγοριών. Ήταν όμορφα καθώς πρόβαλλαν πάνω στα λυγερά
τους σώματα τα λαμπερά τους μάτια, τα έντονα χείλη κι ο
στητός λαιμός τους.
Οι γυναίκες πασπάτευαν τα χέρια και το σώμα μου «είσαι
τόσο λεπτή» μου έλεγαν. Τα παιδιά άγγιζαν και χάιδευαν τα
μαλλιά μου.
Οι άνδρες ήταν απόμακροι, μας κοίταζαν από απόσταση.
Η υποδοχή αλλά και η όλη προετοιμασία ήταν αποκλειστικά
γυναικεία υπόθεση. «Ο καθένας στη θέση του» μου είπε μια
γυναίκα γελώντας, όταν με είδε να τους κοιτάζω με απορία.
Η επιστροφή, νωρίς το βράδυ, ήταν βαριά φορτωμένη με
εικόνες της ημέρας. Κουβαλούσα όλα όσα είδαν τα μάτια μου,
αλλά και όσα έζησα και εισέβαλαν βαθιά μέσα μου.
Μια εικόνα προϋποθέτει μάτια ανοιχτά, περίεργα και
αδηφάγα, μια ανάμνηση την καταγραφή της εικόνας,
ζωντανής και αισθαντικής. Ο αναγνώστης ίσως να μην
αντιληφθεί τί εννοώ και να μην μπορέσει να δει με τα
μάτια μου, εύχομαι όμως να νιώσει αυτά που ένιωσα.
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9η σταγόνα
Άκου… Μάμα, άκου...
Το σύρσιμο των ποδιών του στο χώμα, ίδιο όπως ο άνεμος
όταν έτριβε την καλαμένια στέγη, σταμάτησε έξω από την
πόρτα τους. Αγκαλιάστηκαν…
Έτσι τέλειωσε τη διήγησή της η Μαλάικα και μας άφησε
μετέωρους.
Ποιανού τα πόδια σύρθηκαν μέχρι την πόρτα τους;
Το αγκάλιασμα μάνας και κόρης σίγουρα πρόδιδε φόβο.
Φόβο και αγωνία που μας μετέδωσαν.
Έκλεισε το βιβλίο και το έβαλε στα πόδια της, κατέβασε τα
βλέφαρα. Ένα διακριτικό δάκρυ τής ξέφυγε. Το σκούπισε
απότομα και σήκωσε το πρόσωπο κοιτάζοντας πέρα από μας,
λες και ήθελε να μας ξεπεράσει, να ξεπεράσει τον φόβο που
άφησε να δούμε λίγο πιο πριν.
Αυτή τη σεμνή περηφάνια που εκπέμπουν οι άνθρωποι της
φυλής των Μαασάι δεν την έχω συναντήσει σε κανέναν άλλο
τόπο.
Κι αυτό το πρόσωπο με τον πολύχρωμο κεφαλόδεσμο, το
στολισμένο με ένα μεγάλο κυκλικό περιλαίμιο φτιαγμένο από
χάντρες που έμοιαζε με δίσκο, με έχει καθυποτάξει.
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10η σταγόνα
Ξημέρωσε. Οι οικισμοί γέμισαν ζωή.
Τα μικρά παιδιά φόρεσαν τις ζώνες και τα περιδέραια από
χάντρες κι άρχισαν να οδηγούν τα κοπάδια στον ψυχρό
πρωινό αέρα.
Το γέλιο και οι φωνές τους είναι τονωτικός ήχος για τους
Μαασάι. Αυτό είναι το μέλλον τους. Αυτή είναι η ελπίδα τους
για επιβίωση, τα παιδιά τους.
Τα διδάσκουν από μικρά στις τελετές και τα έθιμα μέχρι να
ενηλικιωθούν, μαθαίνοντας ταυτόχρονα τις τελετουργίες για
τις ασθένειες, την κακή τύχη, τον γάμο και τον θάνατο.
Τα κοιτάζω με δέος. Θα ήταν μόλις έξι, εφτά ή οκτώ χρόνων,
σαν μικρά σύννεφα τα σώματά τους, μικροσκοπικά,
εύθραυστα –έτσι μου φάνηκαν. Κρατούσαν στο ένα χέρι τη
βέργα –ή ξίφος– και με το άλλο έριχναν πέτρες μαζεύοντας
τα κοπάδια. Αγελάδες, ταύροι, γίδες και λίγα βρώμικα
πρόβατα, οδηγώντας τα μέσα από τις σχεδόν άγονες
ρηξιγενείς πεδιάδες, ψάχνοντας χόρτο και νερό σε γούβες, να
τα κρατήσουν στη ζωή.
Όλη τη μέρα άντρες ψηλόλιγνοι, με κομψά σωματικά
χαρακτηριστικά, τριγυρνούν αμέριμνοι, παιδιά επιδέξια,
ικανά να επιβιώσουν στο τραχύ περιβάλλον, και τα κοπάδια
να βαδίζουν νωχελικά, οι οπλές τους να σηκώνουν σύννεφα
κόκκινης σκόνης που φωτίζονταν από τις δυνατές ακτίνες
του ήλιου μες στον λαμπερό ορίζοντα.
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Όταν, αργά το απόγευμα, οι γυναίκες βλέπουν αυτά τα
κόκκινα σύννεφα σκόνης να πλησιάζουν, ετοιμάζονται να
υποδεχθούν τα κοπάδια, τα παιδιά και τους άντρες τους.
ετοιμάζουν το φαγητό.
Σαν πέσει το σκοτάδι, συγκεντρώνονται όλοι γύρω από τη
φωτιά. Η μυρωδιά των ξύλων αναμειγμένων με σανό, ο
καπνός και η οσμή των κοπαδιών κατακάθονται στα μαλλιά
και στα ρούχα τους. Μετά το φαγητό, ικανοποιημένοι,
μπαίνουν στο σκοτάδι των θολωτών χωμάτινων σπιτιών
τους για να κοιμηθούν.
Το μόνο που ακούγεται μέσα στην ήσυχη νύχτα της
απομακρυσμένης αχανούς σαβάνας είναι η απαλή ανάσα
ανθρώπων και ζώων που κοιμούνται.
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11η σταγόνα
Τα μάτια αποσυντονίζονται.
Ο ιδρώτας πλημμύρισε τα σώματα, σχεδόν να τα πνίξει, κι οι
καθρέφτες έκλεισαν τα μάτια τους, μη μπορώντας ν’
αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.
Καθόμαστε σε κύκλο.
Όλων τα μάτια συγκεντρώθηκαν στον άντρα που ήρθε
και πήρε θέση στο κέντρο.
Μπήκε στη συζήτηση με το χρώμα του θανάτου, το μαύρο,
λέγοντας «Ο τόπος μου είναι εδώ. Εγώ είμαι ο τόπος».
Τα μάτια του γυάλιζαν και το υγρό τους ήταν έντονο,
ομιχλώδες, σε αντίθεση με τα δόντια του που πρόβαλλαν μια
βαρυσήμαντη λευκάδα.
«Είναι οι καιροί αλλόκοτοι» είπε, «όλα τα χρώματα έχουν
μπλεχτεί και είναι αδύνατο να τα ξεμπλέξω».
Μας έδωσε την αίσθηση πως ήθελε κατά βάθος να ξεπλύνει
τον θάνατο, να κρατήσει μόνο το άρωμα της ζωής.
Όταν τελείωσε την αφήγηση, γύρισε και έφυγε
ακολουθώντας τον ήλιο. Εκεί όπου όλα δύουν μέσα στην
έντονη φθορά του χρόνου.
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12η σταγόνα
Στην άγρια και πλούσια σαβάνα της Κένυας, μέσα στο αχανές
πάρκο Μαασάι Μάρα, ο ήλιος έτριζε πάνω από τα κεφάλια
μας. «Εδώ ζουν κάποια από τα πιο εκπληκτικά άγρια ζώα του
πλανήτη» μας ενημερώνει ο συνοδός μας. Αγέλες από ζέβρες,
βουβάλια, ελέφαντες, λιοντάρια, καμηλοπαρδάλεις,
στρουθοκάμηλοι, πίθηκοι, τσακάλια, γατόπαρδοι, ύαινες κι
αμέτρητα πουλιά. «Είναι σημαντικό να δείτε τα Big Five,
δηλαδή το λιοντάρι, τη λεοπάρδαλη, τον ελέφαντα, το
βουβάλι και το ρινόκερο» μας λέει.
Παρακολουθούμε στις όχθες των βάλτων τους ρινόκερους
και τους κροκόδειλους. Μοιάζουν βυθισμένοι μέσα σε μια
μακάρια πραότητα, έτσι αφήνουν να φανεί. Τα λιοντάρια
ενοχλήθηκαν από την παρουσία μας και κινήθηκαν αργά,
σταθερά, ψάχνοντας χώρο μακριά από τα μάτια μας.
Σημειώνω την ημερομηνία, την ώρα και κάποια ονόματα
ζώων που πέρασαν μπροστά από τα μάτια μου, μα νιώθω
αμηχανία μέσα σ’ αυτή την οργιώδη ζωή, ανθρώπων και
ζώων, που ακολουθούν τις εποχές των βροχών και της
ξηρασίας χωρίς μεμψιμοιρίες.
Τη νύχτα όλο το πάρκο αδειάζει από τουρίστες και
μεταμορφώνεται σε ένα απέραντο σιωπηλό καταφύγιο, σαν
νεκροταφείο. Ξεπροβάλλουν πού και πού ζωντανοί
οργανισμοί, ζωντανά βλέμματα μέσα από τους βάλτους, τους
θάμνους, τα λασπόνερα του ποταμού που, ακόμη και τη μέρα,
το σκούρο χρώμα τους δεν αφήνει ν’ αντικατοπτριστούν τα
σύννεφα ή το χρώμα τ’ ουρανού.
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13η σταγόνα
Αυτοπαρατήρηση
Τα ταξίδια με κάνουν να ξεχνώ, ακόμη και το πρόσωπό μου.
Οι καθρέφτες του ξενοδοχείου στο Κισιί ήταν γερασμένοι. μια
αχνή ομίχλη απλώθηκε στην επιφάνειά τους. Ο φωτισμός του
δωματίου τόσος όσο να μπορεί κάποιος να βλέπει τα
σημαντικά.
Το πρόσωπό μου δεν είναι σημαντικό, ούτε ενδιαφέρει αν τα
μάτια μου έχουν μαύρους κύκλους ή φουσκώματα, ούτε αν
το σώμα μου αρνείται να δεχτεί πως η αθωότητα και η νιότη
έχουν μείνει πολύ πίσω, και προπορεύεται η φθορά.
Χωρίς να το θέλω συγκρίνω την καθημερινότητά μου με την
καθημερινότητα των ανθρώπων στο Κισιί.
Αδύνατο να μη με καταβάλει η θλίψη.
Η αξία της ζωής εδώ έχει άλλο τίμημα, και τα παιδιά
μεγαλώνουν χωρίς πολλές απαιτήσεις. Η μόρφωση, η
παραμόρφωση, η απληστία και η μέθη είναι προνόμια των
δυτικών.
Γερνάω.
Ξανακοιτάζω το πρόσωπό μου στον θαμπό καθρέφτη.
Βλέπω στα μάτια μου τα μάτια της μάνας μου, μικροσκοπικά,
υγρά και ακοίμητα.
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Η ζωή μου είναι ένα βουνό όπου συνέχεια ανεβαίνω.
Η κορυφή του δεν είναι μακριά.
Οι σκέψεις μου ατέλειωτες, κατηφορικές, χωρίς τελείες.
Εγώ ανεβαίνω, αυτές κατεβαίνουν, κατρακυλούν.
Ποιος νόμος κυβερνά τη ζωή μας;
Το πόσο θα μάθουμε, το πού θα πορευτούμε;
Ποια ελάχιστα σπαράγματα του παρελθόντος και του
μέλλοντός μας θα διασωθούν;
Όλα καθρεφτίζονται στο μεγάλο ποτάμι που οδηγεί τα νερά
του αργά στον ωκεανό. Όλα, ακόμη και οι βουβές νύχτες μας,
οι αποσκευές μας που είναι πάντοτε σε ετοιμότητα για την
επόμενη, ίσως τελική, διαδρομή.
Αν τα μάτια μου μπορούν ακόμη να κοιτάζουν χωρίς γυαλιά,
τότε όλα γύρω μου υπάρχουν στ’ αλήθεια, και τα πρωινά
είναι μια αγαλλίαση, θα τολμούσα να πω μια αναγέννηση,
όπως αυτός ο φοίνικας, που τα φύλλα του κινούνται
νωχελικά έξω από το παράθυρό μου.
Διαλέγω προσεκτικά τα ονόματα να ταιριάζουν με τα
πράγματα. Ο προσδιορισμός των λέξεων δεν είναι δύσκολος,
κυρίως όταν το φεγγάρι κάνει κύκλους πάνω από το κεφάλι
μου.
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Με ιντριγκάρει η απόδραση, κι ας είναι μέρος μιας φυγής
αναπόδραστης. Μου αρέσει να παρατηρώ τα αστέρια, κι ας
είναι μέρος μιας χρόνιας μελαγχολίας.
Στις μικρές φωτογραφίες δεν φαίνονται οι ρυτίδες, η αγωνία
για το ύστερα, η ματαιότητα για το σήμερα, ούτε τα πρώτα
σημάδια χαλάρωσης στο σώμα μου. Δε φαίνονται καθαρά η
μνήμη, η λήθη και η μεταξύ τους απώλεια.
Κοιτάζω πάντοτε τους ανθρώπους στα μάτια,
προσπαθώντας να αντιμετωπίσω τον φόβο, τον φόβο της
ερήμου των ματιών τους που με μαγεύει. Τα μάτια τους
ανοίγουν στην ίδια απεραντοσύνη αλλά και στην ίδια
αβεβαιότητα, όπως η έρημος.
Ένας απροσδόκητος ψαλμός μέσα στην απέραντη νύχτα με
έκανε να δρασκελίσω μια δεκαετία και να βρεθώ αντιμέτωπη
με το μέλλον μου. Στο μυαλό μου ήρθε πάλι η ρήση του
αργεντινού ποιητή «ξεχνάμε πως όλοι είμαστε νεκροί, που
συνομιλούν με νεκρούς».
Γερνάω.
Κοιτάζομαι ξανά στον καθρέφτη, παίρνω το στιλό,
σχηματίζω το περίγραμμά μου.
Αυτό θα παραμείνει, όταν θα έχω απομακρυνθεί.
Αυτό, και ίσως κάποια κτερίσματα στίχων…
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14η σταγόνα
H σημαία της χώρας.
Στα χρώματα του μαύρου, του κόκκινου και του πράσινου.
Στο κέντρο, καθέτως, η παραδοσιακή ασπίδα της φυλής των
Μαασάι, και πίσω της διασταυρωμένα δύο λευκά ακόντια.
Τη νιώθω να με σφίγγει, να με κατακυριεύει και να με πνίγει
μέσα στα χρώματά της.
Διαλέγω το κατάλληλο σημείο ώστε να την έχω αντήλιο.
Κυματίζει ανέμελα, σε αντίθεση με μένα που δεν είμαι
ανέμελη. Μοιάζω με τους φαντασιόπληκτους περιηγητές που
ψάχνουν στις στάχτες, ψάχνουν στ’ αχνάρια των φτωχών, να
βρουν τη δική τους πολυτελή φτώχεια.
Τα μεσάνυχτα τα πουλιά ψιθυρίζουν σαν μοναχοί στα κελλιά
τους, κι ο τόπος αναπνέει ανακουφισμένος.
Άλλη μια μέρα πέρασε.
Ο χρόνος εδώ δεν έχει και τόση σημασία.
Απλώς υπάρχει στα καντράν των ρολογιών.
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15η σταγόνα
Στημένη μια πρόχειρη, εντελώς πρόχειρη εξέδρα,
ετοιμόρροπη –φοβάμαι πως θα πέσει από στιγμή σε στιγμή.
Τέσσερις μουσικοί με όργανα πεπαλαιωμένα, ένας κινητήρας
αυτοκινήτου σε λειτουργία, η βουή του δρόμου, το ήρεμο
πλήθος· κι αυτή, να λικνίζεται σαν ελαφίνα στα εφαρμοστά
λαμέ της, όπως κυματίζουν τα απλωμένα ρούχα στα διπλανά
ξεχαρβαλωμένα μπαλκόνια, να λικνίζεται μέσα σ’ έναν
παροξυσμό ανυπόδητη –προφανώς τα πόδια μαθημένα στο
σκληρό χώμα– κι ανάμεσα στα δάχτυλα του δεξιού χεριού να
καίει ανασηκωμένο ένα μισοτελειωμένο τσιγάρο.
Στέκομαι στην άκρη του δρόμου.
Την κοιτάζω εκστασιασμένη.
Μια μελαγχολική γριά μού πιάνει το χέρι, το κρατά μέσα στις
χούφτες της. Αφήνω την αφή, που μου προσφέρει με
γενναιοδωρία, να διαπεράσει το σώμα μου.
Νιώθω μια μαύρη δύναμη να χύνεται στις παλάμες μου.
Την παίρνω προσεκτικά και την απλώνω στο πρόσωπο
χαϊδεύοντας τα μάτια, τα χείλη και το λαιμό μου, όπως μετά
το πέρας της προσευχής στη γιόγκα.
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16η σταγόνα
Το όνομα της σήμαινε Άγγελος.
«Malaika, nakupenda Malaika / Ningekuoa mali we /
Nashindwa na mali sina we / Ningekuoa Malaika /
kidege, hukuwaza kidege / Malaika nakupenda Malaika”.
«Άγγελέ μου, σ’ αγαπώ, Άγγελέ μου / θα σε παντρευτώ,
θησαυρέ μου / δεν έχω νικηθεί από έλλειψη τύχης / θα σε
παντρευτώ, Άγγελέ μου / πουλάκι μου, πάντα σε ονειρεύομαι,
πουλάκι μου / Άγγελέ μου, σ’ αγαπώ, Άγγελέ μου».
Της το τραγουδούσε με τόση αθωότητα, με γλυκύτητα και
αφοσίωση, κοιτάζοντάς την στα μάτια, χαϊδεύοντας τα χέρια
της. Το υγρό του βλέμμα εξέπεμπε μια λάμψη, και στα μαύρα
χείλη του κείτονταν μετέωρο το αποτύπωμα του φιλιού που
της είχε μόλις αποθέσει στο μάγουλο. μια λάμψη, σαν να
έβγαινε μέσα από πυκνό σκοτάδι.

Μαλάικα είναι ενδεχομένως η πιο διάσημη μπαλάντα αγάπης στην
Τανζανία, την Κένυα και σε όλη την Ανατολική Αφρική καθώς και
ένα από τα πιο ευρέως γνωστά Σουαχίλι τραγούδια σε όλο τον
κόσμο.
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17η σταγόνα
Η μυρωδιά του σκόρδου έχει κατακλύσει όλο τον χώρο του
εστιατορίου. Παράγγειλα τσάι αρμπαρόριζας, μα η γεύση του
μάλλον με πιπερόριζα μοιάζει. Τα σκόουνς είναι ζυμωμένα με
ιδιαίτερα μπαχάρια. θα έλεγα έχουν τη γεύση της Αφρικής,
γλυκόπικρος πολτός στον ουρανίσκο.
Το Εθνικό Μουσείο του Ναϊρόμπι είναι σιωπηλό και το πάρκο
ολόγυρα ζωντανεύει την ατμόσφαιρα.
Θα μετακινηθώ ώστε να βλέπω τον πλαϊνό κήπο.
Δίπλα μου ένα ζευγάρι Αμερικανών και ένας κάπως
ηλικιωμένος μοιράζονται εμπειρίες από την παραμονή τους
στην Κένυα. Τα πόδια μου μυρμηγκιάζουν. Δεν είναι εύκολο
να περπατάς για ώρες στον καυτό ήλιο.
Προχθές, στο Μαασάι Μάρα, είδαμε αγέλες ζώων να περνούν
μπροστά στα μάτια μας.
Αργότερα, επιστρέφοντας στο Κισιί, σταματήσαμε για
κάρβουνα σε μια αγροικία με ξυπόλητα παιδιά και ρούχα
απλωμένα στα ξερά κλαδιά για να στεγνώσουν.
Τα κουζινικά τους, μερικά κατσαρολιά, τσίγκινα ποτήρια και
πιάτα, ήταν πλυμένα και τοποθετημένα στον ξύλινο πάγκο,
εκτεθειμένα στον ήλιο και στη σκόνη.
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Δύο γυναίκες, η μια έγκυος, ή άλλη με το παιδί δεμένο στην
πλάτη της, έσυραν τα σακιά με τα κάρβουνα. Οι άνδρες τις
κοίταζαν. Ο ένας πήρε τα λεφτά από τα χέρια της μετά την
πληρωμή. Τα παιδιά κοίταζαν με βλέμμα ράθυμο, νυσταλέο.
…Τέλειωσα το τσάι, τέλειωσε και το μελάνι στο στιλό.
Βάζω την τελευταία τελεία.
Θα συνεχίσω αύριο.
Ταξιδεύοντας προς βορρά.
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