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για τον Σαμ





Μ Train





ΔΕν ΕίνΑί ΤόΣό ΕΥΚόλό να γράφεις για το τίποτα. 
Αυτό είπε ένας καουμπόης καθώς έμπαινα στη σφαί-

ρα ενός ονείρου. Ακαθόριστα γοητευτικός, ιδιαίτερα λακωνικός, 
ισορροπούσε σε μια πτυσσόμενη καρέκλα γέρνοντας προς τα 
πίσω και το Στέτσον του άγγιζε την άκρη του σταχτοκάστανου 
εξωτερικού τοίχου ενός μοναχικού καφέ. λέω μοναχικού, γιατί 
φαινόταν να μην υπάρχει τίποτα τριγύρω εκτός από μια παμπά-
λαιη αντλία βενζίνης και μια σκουριασμένη ποτίστρα για άλογα, 
στολισμένη με ένα περιδέραιο από αλογόμυγες που τινάζονταν 
πέρα δώθε πάνω από τα τελευταία απομεινάρια του στάσιμου 
νερού της. Όπως επίσης δεν υπήρχε και κανένας τριγύρω, αλλά 
αυτό δεν φαινόταν να νοιάζει τον καουμπόη· κατέβασε το γεί-
σο του καπέλου του πάνω από τα μάτια και συνέχισε να μιλάει. 
Ήταν ο ίδιος τύπος καπέλου – ένα Silverbelly Open Road – που 
φορούσε ο λίντον Τζόνσον.1

– Όμως συνεχίζουμε να προχωράμε, συνέχισε, καλλιεργώντας 
κάθε είδους τρελές ελπίδες. Για να ξανακερδίσουμε ό,τι έχει χα-
θεί, κάποιο θραύσμα προσωπικής αποκάλυψης. Είναι μια εξάρτη-
ση, σαν να παίζεις κουλοχέρη ή γκολφ. 

1. Lyndon Johnson (1908-1973): τριακοστός πρόεδρος των ΗΠΑ. 
(Σ.τ.Μ.) 
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– Είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάς για το τίποτα, είπα. 
Δεν αγνόησε ανοιχτά την παρουσία μου, αλλά δεν αποκρίθηκε. 
– Τέλος πάντων, ορίστε τα δύο σεντς μου. 
– Πάνω που είσαι έτοιμος να τα βροντήξεις, να πετάξεις τα 

μπαστούνια σε κανένα ποτάμι, ξαναβρίσκεις έξαφνα τον ρυθμό 
σου, η μπάλα κυλάει κατευθείαν μέσα στην τρύπα και τα κέρματα 
γεμίζουν το καπέλο σου.

ό ήλιος καθρεφτίστηκε στην αγκράφα της ζώνης του δημιουρ-
γώντας μια λάμψη που στραφτάλισε στην άνυδρη πεδιάδα. Ακού-
στηκε ένα διαπεραστικό σφύριγμα και καθώς έκανα ένα βήμα δε-
ξιά το μάτι μου πήρε τη σκιά του να σκορπίζει άλλη μια σειρά 
σοφίσματα από μια εντελώς διαφορετική γωνία. 

– Έχω ξαναβρεθεί εδώ, έτσι δεν είναι;
Εκείνος συνέχισε να ατενίζει την πεδιάδα. 
Το κάθαρμα, σκέφτηκα. Με αγνοεί.
– Ε, είπα, δεν έρχομαι από τον κόσμο των νεκρών ούτε είμαι 

καμιά περαστική σκιά. Βρίσκομαι εδώ με σάρκα και οστά. 
Έβγαλε ένα σημειωματάριο από την τσέπη του και άρχισε να 

γράφει.
– Τουλάχιστον κοίτα με, είπα. Στο κάτω κάτω, δικό μου είναι 

το όνειρο.
Πλησίασα πιο κοντά. Αρκετά κοντά ώστε να δω τι έγραφε. 

Είχε το σημειωματάριο ανοιχτό σε μια λευκή σελίδα και τέσσερις 
λέξεις υλοποιήθηκαν ξαφνικά: 

Όχι, δικό μου είναι.
– να πάρει και να σηκώσει, μουρμούρισα. 
Σκίασα τα μάτια μου με την παλάμη μου για να μην τα χτυ-

πάει ο ήλιος και στάθηκα κοιτάζοντας προς τα εκεί που κοιτούσε 
– σύννεφα σκόνης, επίπεδος ορίζοντας, κουβάρια από ξεραμένα 
χόρτα, λευκός ουρανός – ένας μεγάλος σωρός από τίποτα. 

– ό συγγραφέας είναι μαέστρος, πρόφερε αργά. 
Απομακρύνθηκα αφήνοντάς τον να αναπτύξει διεξοδικά τις 

σκέψεις του στα στριφογυριστά μονοπάτια που σχημάτιζαν οι 
έλικες του εγκεφάλου του. λέξεις που αιωρούνταν κι έπειτα έπε-
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φταν και χάνονταν καθώς ανέβαινα σε ένα δικό μου τρένο, που με 
άδειασε στο κρεβάτι μου με όλα μου τα ρούχα, μέσα στα τσαλα-
κωμένα σεντόνια.

Άνοιξα τα μάτια μου, σηκώθηκα, πήγα τρεκλίζοντας στο μπά-
νιο και έριξα κρύο νερό στο πρόσωπό μου με μια σβέλτη κίνηση. 
Φόρεσα τις μπότες μου, τάισα τις γάτες, άρπαξα τον σκούφο μου 
και το παλιό μαύρο παλτό μου και βγήκα έξω, προς τον δρόμο που 
είχα πάρει τόσες φορές διασχίζοντας τη φαρδιά λεωφόρο με κα-
τεύθυνση την οδό Μπέντφορντ και ένα μικρό καφέ του Γκρίνουιτς 
Βίλατζ. 





Καφέ ’ Ino 

O

ΠΑνω ΑΠό Τό ΚΕΦΑλί ΜόΥ γυρίζουν τέσσερις ανεμιστήρες 
οροφής. 

Το καφέ ’Ino είναι άδειο, εκτός από τον Μεξικανό μάγειρα και 
ένα παιδί που το λένε Ζακ και μου φέρνει τη συνηθισμένη παραγ-
γελία μου: φρυγανισμένο μαύρο ψωμί, ένα μικρό πιάτο με ελαιό-
λαδο και ένα φλιτζάνι σκέτο καφέ. λουφάζω στη γωνία μου χωρίς 
να βγάλω το παλτό μου και τον σκούφο μου. Η ώρα είναι εννιά το 
πρωί. Είμαι ο πρώτος πελάτης του μαγαζιού. Η οδός Μπέντφορντ 
την ώρα που η πόλη ξυπνάει. Το τραπέζι μου, στριμωγμένο ανά-
μεσα στη μηχανή του καφέ και στη βιτρίνα της πρόσοψης, μου 
εξασφαλίζει μια αίσθηση απομόνωσης και αποσύρομαι μέσα στη 
δική μου ατμόσφαιρα. 

Είναι τέλη νοέμβρη. Στο μικρό καφέ κάνει παγωνιά. Τότε για-
τί γυρίζουν οι ανεμιστήρες; Ίσως, αν συνεχίζω να τους κοιτάζω για 
αρκετή ώρα, το μυαλό μου να αρχίσει να στριφογυρίζει κι αυτό. 

Δεν είναι τόσο εύκολο να γράφεις για το τίποτα. 
Ακούω τον ήχο της αργής, επιτακτικής φωνής του καουμπόη. 

Γράφω βιαστικά τη φράση του στη χαρτοπετσέτα μου. Πώς μπο-
ρεί κανείς να σε τσατίσει στον ύπνο σου και μετά να έχει το θρά-
σος να επιμένει στον ξύπνο σου; 

νιώθω την ανάγκη να τον αποστομώσω, όχι με μια έξυπνη 
ατάκα, αλλά με πράξεις. Κοιτάζω τα χέρια μου. Είμαι σίγουρη ότι 
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θα μπορούσα να γράφω για το τίποτα χωρίς σταματημό. Αρκεί να 
είχα τίποτα να πω. 

Ύστερα από λίγη ώρα ο Ζακ μου φέρνει ένα νέο φλιτζάνι καφέ. 
– Τελευταία φορά που σε σερβίρω, λέει σοβαρός. 
Φτιάχνει τον καλύτερο καφέ στην περιοχή, οπότε λυπάμαι που 

το ακούω. 
– Γιατί; Θα πας κάπου;
– Σκοπεύω να ανοίξω ένα παραλιακό καφέ στην ξύλινη προκυ-

μαία του Ρόκαγουεϊ Μπιτς. 
– Ένα παραλιακό καφέ! Δεν το πιστεύω! Ένα παραλιακό καφέ!
Τεντώνω τα πόδια μου και κοιτάζω τον Ζακ ενώ εκτελεί τα 

πρωινά του καθήκοντα. Δεν μπορεί να ξέρει ότι κάποτε ονειρευό- 
μουν κι εγώ να ανοίξω ένα δικό μου καφέ. Υποθέτω πως η ιστο-
ρία ξεκίνησε όταν διάβασα για τη ζωή στα καφέ των μπιτ, των 
σουρεαλιστών και των Γάλλων συμβολιστών ποιητών. Εκεί όπου 
μεγάλωσα δεν υπήρχαν καφέ, αλλά υπήρχαν μέσα στα βιβλία μου 
και ανθούσαν στις ονειροπολήσεις μου. Το 1965 είχα έρθει από 
το Σάουθ Τζέρσεϊ στη νέα Υόρκη μόνο και μόνο για να αλητέψω 
και τίποτα δεν μου φαινόταν πιο ρομαντικό από το να κάθομαι και 
να γράφω ποιήματα σε ένα καφέ του Γκρίνουιτς Βίλατζ. 

Τελικά είχα βρει το κουράγιο να μπω στο καφέ Dante στην 
οδό Μακντούγκαλ. Καθώς δεν είχα χρήματα για να παραγγείλω 
φαγητό, ήπια μόνο καφέ, αλλά κανένας δεν φάνηκε να ενοχλείται. 
όι τοίχοι ήταν καλυμμένοι με τεράστιες φωτογραφίες της Φλω-
ρεντίας και σκηνές από τη Θεία κωμωδία. όι ίδιες σκηνές εξακο-
λουθούν να υπάρχουν και σήμερα, ξεθωριασμένες από δεκαετίες 
έκθεσης στον καπνό των τσιγάρων. 

Το 1973 μετακόμισα σε ένα ευάερο δωμάτιο με άσπρους τοί-
χους και μια μικρή κουζίνα λίγο πιο κάτω στον ίδιο δρόμο, δύο 
μόνο τετράγωνα από το καφέ Dante. Τις νύχτες έβγαινα έξω από 
το μπροστινό παράθυρο, καθόμουν στη σκάλα κινδύνου και κατέ-
γραφα την κίνηση του Kettle of Fish, ενός από τα μπαρ στα οποία 
σύχναζε ο Κέρουακ.

Στη γωνία της οδού Μπλίκερ υπήρχε ένας μικρός πάγκος όπου 
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ένας νεαρός Μαροκινός πουλούσε φρέσκα κουλούρια, παστές 
σαρδέλες και ματσάκια φρέσκια μέντα. Σηκωνόμουν νωρίς και 
αγόραζα προμήθειες. Έβραζα νερό, το έριχνα σε μια τσαγιέρα 
γεμάτη μέντα και περνούσα το απόγευμα πίνοντας το τσάι μου, 
καπνίζοντας κομματάκια χασίς και διαβάζοντας ξανά και ξανά τις 
ιστορίες του Μοχάμεντ Μραμπέτ1 και της ίζαμπέλ Έμπερχαρτ.2 

Το καφέ ’Ino δεν υπήρχε τότε. Καθόμουν δίπλα σε ένα χαμηλό 
παράθυρο του καφέ Dante που έβλεπε στη γωνία ενός μικρού δρό-
μου και διάβαζα το The Beach Café του Μραμπέτ. Ένας νεαρός 
ιχθυοπώλης ονόματι ντρις συναντά έναν ασκητικό, αντιπαθητικό 
ηλικιωμένο άντρα, ο οποίος έχει ένα καφέ με ένα μόνο τραπέζι και 
μία καρέκλα σε μια βραχώδη ακτή κοντά στην Ταγγέρη. Η νωχε-
λική ατμόσφαιρα που περιέβαλλε το καφέ με μάγεψε τόσο πολύ, 
ώστε το μόνο που ήθελα ήταν να μπορέσω να ζήσω εκεί. Όπως 
ο ντρις, ονειρευόμουν να ανοίξω το δικό μου μαγαζί. Το σκεφτό-
μουν τόσο πολύ, που σχεδόν έμπαινα μέσα: το καφέ Nerval, ένα 
μικρό καταφύγιο όπου οι ποιητές και οι ταξιδευτές θα μπορούσαν 
να βρουν την απλότητα του ασύλου.

Φανταζόμουν φθαρμένα περσικά χαλιά σε πατώματα από φαρ-
διές τάβλες, δύο μακρόστενα ξύλινα τραπέζια με πάγκους αντί για 
καρέκλες, λίγα μικρότερα τραπεζάκια και έναν φούρνο για το ψή-
σιμο του ψωμιού. Κάθε πρωί θα έπλενα τα τραπέζια με αρωματικό 
τσάι, όπως κάνουν στην Τσαϊνατάουν. Δεν θα είχε μουσική, ούτε 
καταλόγους. Μόνο σιωπή, σκέτο καφέ, λάδι ελιάς, φρέσκια μέντα 
και μαύρο ψωμί. Στους τοίχους θα κρέμονταν φωτογραφίες: ένα 
μελαγχολικό πορτρέτο του ανθρώπου από τον οποίο θα είχε πάρει 
το όνομά του το καφέ και μια μικρότερη εικόνα του βασανισμένου 
ποιητή Πολ Βερλέν με τη χλαίνη του, σκυμμένου μπροστά από 
ένα ποτήρι αψέντι.

1. Mohammed Mrabet (γεν. 1936): Μαροκινός συγγραφέας. (Σ.τ.Μ.) 

2. Isabelle Eberhardt (1877-1904): Ελβετίδα εξερευνήτρια και συγ-
γραφέας. Σε νεαρή ηλικία ασπάστηκε το ίσλάμ, παίρνοντας το όνομα Si 
Mahmoud Saadi. (Σ.τ.Μ.)
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Το 1978 έπιασα λίγα χρήματα και μπόρεσα να πληρώσω την 
εγγύηση για ένα μονώροφο κτίριο στην Ανατολική Δέκατη όδό. 
Κάποτε ήταν σαλόνι ομορφιάς, αλλά πλέον ήταν άδειο, εκτός 
από τρεις ανεμιστήρες οροφής και λίγες πτυσσόμενες καρέκλες. 
ό αδελφός μου, ο Τοντ, επόπτευσε τις επισκευές και έτσι ασπρί-
σαμε τους τοίχους και κερώσαμε τα ξύλινα πατώματα. Δύο μεγάλοι 
φεγγίτες πλημμύριζαν τον χώρο με φως. 

Πέρασα αρκετές μέρες καθισμένη μπροστά σε ένα πτυσσόμε-
νο τραπέζι, πίνοντας καφέ και σχεδιάζοντας την επόμενή κίνησή 
μου. Χρειαζόμουν χρήματα για καινούργια τουαλέτα, μια μηχανή 
του καφέ και πολλά μέτρα λευκή μουσελίνα για να φτιάξω κουρτί-
νες για τα παράθυρα. Πρακτικά πράγματα, που συνήθως υποχω-
ρούσαν μέσα στη μουσική της φαντασίας μου.

Στο τέλος υποχρεώθηκα να εγκαταλείψω το καφέ μου. Δύο 
χρόνια νωρίτερα είχα γνωρίσει τον μουσικό Φρεντ Σόνικ Σμιθ 
στο ντιτρόιτ. Ήταν μια απροσδόκητη συνάντηση, που άλλαξε 
σιγά σιγά τη ρότα της ζωής μου. Η λαχτάρα μου γι’ αυτόν εμπό-
τιζε τα πάντα – τα ποιήματά μου, τα τραγούδια μου, την καρδιά 
μου. Ζούσαμε μακριά ο ένας από τον άλλο, πηγαινοερχόμασταν 
στη νέα Υόρκη και στο ντιτρόιτ και βρισκόμασταν σε σύντο-
μα ραντεβού που πάντοτε κατέληγαν σε απότομους, δύσκολους 
αποχωρισμούς. Πάνω που αναρωτιόμουν πού να εγκαταστήσω 
τον νεροχύτη και τη μηχανή του καφέ, ο Φρεντ με ικέτεψε να 
πάω να ζήσω μαζί του στο ντιτρόιτ. Τίποτα δεν μου φαινόταν 
πιο σημαντικό από το να σμίξω με τον αγαπημένο μου, τον οποίο 
ήταν γραφτό να παντρευτώ. Αποχαιρετώντας τη νέα Υόρκη και 
τις φιλοδοξίες που εμπεριέκλειε, μάζεψα ό,τι ήταν πιο πολύτιμο 
και άφησα όλα τα υπόλοιπα πίσω μου, χάνοντας την εγγύηση που 
είχα δώσει, όπως και το αγαπημένο μου καφέ. Δεν με ένοιαξε. όι 
μοναχικές ώρες που είχα περάσει πίνοντας καφέ στο πτυσσόμενο 
τραπέζι του, λουσμένη στην ακτινοβολία του ονειρικού καφέ μου, 
ήταν αρκετές.

λίγους μήνες πριν από την πρώτη μας επέτειο ο Φρεντ μου 
είπε ότι αν υποσχόμουν να του χαρίσω ένα παιδί θα με πήγαινε 
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για πρώτη φορά σε όποιο μέρος του κόσμου ήθελα. Χωρίς δεύ-
τερη σκέψη διάλεξα το Σεν λοράν ντι Μαρονί, μια συνοριακή 
πόλη της νοτιοδυτικής Γαλλικής Γουιάνας, στη βόρεια ακτή της 
νότιας Αμερικής προς τον Ατλαντικό ωκεανό. Ήταν παλιά επι-
θυμία μου να δω τα ερείπια της γαλλικής σωφρονιστικής αποικίας 
στην οποία έστελναν τους σκληροπυρηνικούς εγκληματίες πριν 
μεταφερθούν στο νησί του Διαβόλου. Στο Ημερολόγιο ενός κλέ-
φτη ο Ζαν Ζενέ ανέφερε το Σεν λοράν ως καθαγιασμένο έδαφος 
και είχε μιλήσει για τους κατάδικους που ήταν έγκλειστοι εκεί με 
ευλαβική ενσυναίσθηση. 

Στο Ημερολόγιό του έγραψε για μια απαράβατη ιεραρχία του 
εγκλήματος και για την αρρενωπή ιεροπρέπεια που ανθούσε στα 
ανώτερα κλιμάκιά της στην τρομερή εσχατιά της Γαλλικής Γουιά-
νας. Είχε ανέβει την κλίμακα που οδηγούσε προς αυτήν: αναμορ-
φωτήριο, μικροπαραβατικότητα, και τρεις φορές χαμένος· όταν 
όμως τον καταδίκασαν, η φυλακή για την οποία έτρεφε τέτοια 
ευλάβεια έκλεισε, επειδή θεωρήθηκε απάνθρωπη, και οι τελευ- 
ταίοι εν ζωή τρόφιμοί της επέστρεψαν στη Γαλλία. ό Ζενέ εξέτι-
σε την ποινή του στη φυλακή του Φρεν, απαρηγόρητος που δεν 
θα κατάφερνε ποτέ να αγγίξει το μεγαλείο το οποίο φιλοδοξούσε. 
Συντετριμμένος, έγραψε: Με απέκοψαν από την ατιμία μου.

ό Ζενέ φυλακίστηκε πολύ αργά για να έχει τη δυνατότητα να 
προσχωρήσει στην αδελφότητα που είχε απαθανατίσει στα έργα 
του. Έμεινε έξω από τους τοίχους της φυλακής, σαν το κουτσό 
αγόρι στο Χάμελιν, που έμεινε έξω από τον παράδεισο των παι-
διών επειδή έφτασε αργοπορημένο. 

Στα εβδομήντα του είχε, σύμφωνα με μαρτυρίες, κακή υγεία 
και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πήγαινε ποτέ εκεί ο ίδιος. 
όραματίστηκα να του πάω εγώ χώμα και πέτρα. Αν και συχνά οι 
δονκιχοτικές ιδέες μου τον διασκέδαζαν, ο Φρεντ δεν πήρε αψή-
φιστα το καθήκον που είχα επιβάλει στον εαυτό μου. Συμφώνησε 
χωρίς αντιρρήσεις. Έγραψα στον όυίλιαμ Μπάροουζ, τον οποίο 
γνώριζα από τα πρώτα χρόνια της δεύτερης δεκαετίας της ζωής 
μου. Πολύ κοντά στον Ζενέ και έχοντας τη δική του ρομαντική 
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ευαισθησία, ο όυίλιαμ υποσχέθηκε να με βοηθήσει να παραδώσω 
τις πέτρες έγκαιρα. 

Όσο προετοιμάζαμε το ταξίδι μας, ο Φρεντ κι εγώ περνούσαμε 
πολλές ώρες στη Δημόσια Βιβλιοθήκη του ντιτρόιτ μελετώντας 
την ιστορία του Σουρινάμ και της Γαλλικής Γουιάνας. Δεν βλέπα-
με την ώρα να εξερευνήσουμε ένα μέρος στο οποίο δεν είχε πάει 
κανείς από τους δυο μας και χαρτογραφήσαμε τα πρώτα στάδια 
του ταξιδιού μας: ο μόνος εφικτός τρόπος να φτάσουμε εκεί που 
θέλαμε ήταν να πάμε με κάποια εμπορική πτήση στο Μαϊάμι και 
έπειτα, με μια τοπική αεροπορική εταιρία, να πετάξουμε μέσω 
Μπαρμπέιντος, Γρενάδας και Αϊτής, με τελικό προορισμό το  
Σουρινάμ. Θα έπρεπε να φτάσουμε σε μια παραποτάμια πόλη 
έξω από την πρωτεύουσα και μόλις βρισκόμασταν εκεί να νοικιά- 
σουμε ένα σκάφος για να διασχίσουμε τον ποταμό Μαρονί και 
έτσι να περάσουμε στη Γαλλική Γουιάνα. Σχεδιάζαμε τις κινήσεις 
μας μέχρι αργά τη νύχτα. ό Φρεντ αγόρασε χάρτες, χακί ρού-
χα, ταξιδιωτικές επιταγές και μια πυξίδα· έκοψε τα μακριά, ίσια 
μαλλιά του και αγόρασε ένα γαλλικό λεξικό. Όταν ενστερνιζόταν 
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μια ιδέα εξέταζε τα πράγματα απ’ όλες τις απόψεις. ωστόσο δεν 
διάβασε Ζενέ. Αυτό το άφησε σ’ εμένα. 

Μια Κυριακή ο Φρεντ κι εγώ πήγαμε αεροπορικώς στο Μαϊά- 
μι και μείναμε για δύο νύχτες σε ένα μοτέλ στην άκρη του δρό-
μου, με την επωνυμία Mr. Tony’s. Στον τοίχο, κοντά στο χαμηλό 
ταβάνι, ήταν στερεωμένη μια μικρή ασπρόμαυρη τηλεόραση που 
λειτουργούσε με κέρματα. Φάγαμε κόκκινα φασόλια και κίτρινο 
ρύζι στη Μικρή Αβάνα και επισκεφθήκαμε το πάρκο με τους αλι-
γάτορες. Η σύντομη διαμονή μας μας προετοίμασε για την ακραία 
ζέστη που ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Το ταξίδι μας 
ήταν μακρύ και κοπιαστικό, καθώς όλοι οι επιβάτες ήταν υπο-
χρεωμένοι να αποβιβάζονται από το αεροπλάνο στη Γρενάδα και 
στην Αϊτή ενόσω οι Αρχές έψαχναν τον χώρο των αποσκευών για 
λαθραία. Τελικά προσγειωθήκαμε στο Σουρινάμ τα ξημερώματα· 
μια ομάδα νεαροί στρατιώτες οπλισμένοι με ημιαυτόματα όπλα 
μας επιτηρούσαν καθώς οδηγούμασταν σε ένα λεωφορείο που 
μας μετέφερε σε ένα εγκεκριμένο ξενοδοχείο. Η πρώτη επέτειος 
του στρατιωτικού πραξικοπήματος που ανέτρεψε τη δημοκρατικά 
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εκλεγμένη κυβέρνηση στις 25 Φεβρουαρίου του 1980 πλησίαζε 
απειλητικά: μια επέτειος που απείχε μόνο λίγες μέρες από τη δική 
μας. Ήμασταν οι μόνοι Αμερικανοί στην περιοχή και μας διαβε-
βαίωσαν ότι βρισκόμασταν υπό την προστασία τους.

Αφού περάσαμε μερικές μέρες λιώνοντας στην κάψα της πρω-
τεύουσας Παραμαρίμπο, ένας ξεναγός μας οδήγησε με το αυτοκί-
νητο εκατόν πενήντα χιλιόμετρα μέχρι την Αλμπίνα, μια πόλη στη 
δυτική όχθη του ποταμού που αποτελεί το φυσικό σύνορο του Σου-
ρινάμ με τη Γαλλική Γουιάνα. Αστραπές αυλάκωναν τον κόκκινο 
ουρανό. ό ξεναγός μας βρήκε ένα νεαρό αγόρι που συμφώνησε να 
μας βοηθήσει να διασχίσουμε τον ποταμό Μαρονί με μια πιρόγα, 
ένα μακρύ κανό σκαμμένο σε έναν κορμό δέντρου. όι σάκοι μας 
δεν ήταν δύσκολο φορτίο, καθώς τους είχαμε ετοιμάσει με προσο-
χή. Ξεκινήσαμε με μια ελαφριά βροχή, που γρήγορα εξελίχθηκε σε 
καταρρακτώδη νεροποντή. Το αγόρι μου έδωσε μια ομπρέλα και 
μας προειδοποίησε να μη βάλουμε τα δάχτυλά μας στο νερό γύρω 
από τη χαμηλή ξύλινη βάρκα. Ξαφνικά πρόσεξα ότι ο ποταμός 
ήταν γεμάτος από μικρά μαύρα ψάρια. Πιράνχας! Το αγόρι έβαλε 
τα γέλια βλέποντάς με να τραβάω αμέσως έξω το χέρι μου.

Σε μία ώρα περίπου το αγόρι μας άφησε στη βάση ενός λα-
σπερού αναχώματος. Έσυρε την πιρόγα του στη στεριά και πλη-
σίασε κάτι εργάτες που είχαν βρει καταφύγιο από τη βροχή κάτω 
από έναν μεγάλο μαύρο μουσαμά απλωμένο σε τέσσερις ξύλινους 
πασσάλους. Φάνηκε να διασκεδάζουν με τη στιγμιαία σύγχυσή 
μας και μας έδειξαν προς τον κεντρικό δρόμο. Όσο ανηφορίζαμε 
έναν γλιστερό λοφίσκο, ο καλύψο ρυθμός του «Soca Dance» των 
Mighty Swallows που ακουγόταν από ένα φορητό κασετόφωνο 
επέμενε, παρά τη συνεχή βροχή. Μουσκεμένοι μέχρι το μεδούλι, 
φτάσαμε στην άδεια κωμόπολη και τη διασχίσαμε ώσπου βρήκαμε 
καταφύγιο σε ένα μπαρ που φαινόταν να είναι το μοναδικό στην 
πόλη. ό μπάρμαν μου σέρβιρε καφέ και ο Φρεντ ήπιε μια μπί-
ρα. Δύο άντρες έπιναν καλβαντός. Το απόγευμα κύλησε ενώ εγώ 
κατανάλωνα κάμποσα φλιτζάνια καφέ και ο Φρεντ είχε ανοίξει 
συζήτηση σε σπαστά αγγλογαλλικά με έναν ηλιοκαμένο τύπο που 
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ήταν ο υπεύθυνος στο τοπικό καταφύγιο χελωνών. Όταν η βρο-
χή υποχώρησε, παρουσιάστηκε ο ιδιοκτήτης του τοπικού ξενοδο- 
χείου για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Έπειτα εμφανίστηκε 
μια νεότερη, πιο σκυθρωπή εκδοχή του για να πάρει τις βαλίτσες 
μας, και τους ακολουθήσαμε σε ένα λασπερό μονοπάτι που κατη-
φόριζε έναν λόφο προς το νέο μας κατάλυμα. Δεν είχαμε κλείσει 
καν ξενοδοχείο αλλά, παρ’ όλα αυτά, μας περίμενε ένα δωμάτιο.

Το ξενοδοχείο Galibi ήταν λιτό, αλλά άνετο. Στο ντουλάπι τής 
κουζίνας υπήρχαν ένα μικρό μπουκάλι νερωμένο κονιάκ και δύο 
πλαστικά ποτήρια. Εξαντλημένοι όπως ήμασταν αποκοιμηθήκαμε 
στη στιγμή, παρότι η βροχή, που είχε ξαναρχίσει, μαστίγωνε ανε-
λέητα την τσίγκινη στέγη. Όταν ξυπνήσαμε, μας περίμεναν δύο 
κούπες καφές. ό πρωινός ήλιος ήταν δυνατός. Άφησα τα ρούχα 
μας να στεγνώσουν στην πλακόστρωτη αυλή. Υπήρχε ένας μικρός 
χαμαιλέοντας που γινόταν ένα με το χακί πουκάμισο του Φρεντ. 
Άπλωσα σε ένα μικρό τραπέζι όλα όσα είχαμε στις τσέπες μας: 
έναν τσαλακωμένο χάρτη, μουσκεμένες αποδείξεις, μισοφαγωμέ-
να φρούτα, τις πανταχού παρούσες πένες κιθάρας του Φρεντ. 


