Lodzie, Senegal
Jakie one są piękne i smukłe! Spacerując po plaży, podziwiam prawdziwe dzieła
sztuki – to tutejsze łodzie rybackie zwane
pirogami. Niektórzy uważają, że właśnie
od tego słowa wywodzi się dzisiejsza nazwa państwa Senegal: sunugal* w języku
ludu Wolof, który zamieszkuje terytorium
Senegalu, znaczy „nasza piroga”.

Jak wyglądają te zdobienia? Łódź ma
dwie burty i na każdej z nich dekoracje
mogą być różne. Wszystko zależy od
inwencji twórcy. Piroga, którą przy mnie
malował lokalny artysta, była akurat
w barwach narodowych Senegalu, czyli
zielono-żółto-czerwona.
Absolutna dowolność panuje też w przypadku nazwy. Jeżeli masz przyjaciela,
z którym setki razy wypływałeś na morze, i macie razem mnóstwo wspomnień,
możesz nazwać łódź jego imieniem albo
tak, żeby kojarzyła się z jakąś wspólnie

W Senegalu rybacy nie tylko z wielką
pasją zdobią swoje łodzie, wyposażają je
również w cudowne amulety oraz rzeźby,
mające chronić ich przed nieszczęściami
i przynosić obfite połowy ryb.
*[czytaj suńugal]
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przeżytą przygodą. Chęć przyozdobienia
i nazwania łodzi wypływa z potrzeby
serca jej właściciela, dlatego tak trudno
mówić o jakichkolwiek zasadach.
Na plaży w maleńkiej miejscowości
Yoff, gdzie się zatrzymaliśmy, po południu
robi się gwarno i tłoczno. Jest to pora, kiedy
rybacy podpływają do brzegu. Podczas
gdy mężczyźni zajmują się wyciąganiem
kilkunastometrowych piróg z wody, kobiety
wkładają złowione ryby do wiader i misek. Jeszcze dzisiaj zostaną one zjedzone
na kolację. A jako dodatek do ryb będą
małże, zebrane przez dzieciaki na pobliskich skałkach. Trudno sobie wyobrazić
bardziej świeży i smaczniejszy posiłek.
Wczoraj jedliśmy takie ryby i były po
prostu pyszne!

Jak mi będzie w Polsce brakowało tego
wszystkiego! Tych kolorów, słońca, morza
i muzyki, która w Senegalu rozbrzmiewa
z każdego zakątka… Łodzi na pamiątkę
ze sobą nie wezmę, ale tata kupił wczoraj bęben, zwany tutaj djembe*. Ciekawe,
komu lepiej będzie wychodzić granie na
nim. Mama już się łapie za głowę na myśl,
co powiedzą na te hałasy nasi sąsiedzi.

djembe

*[czytaj dżembe]
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