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ΝΕΦΈ ΛΗ

Ο κύριος Φρανσίς, όπως κάθε πρωί, παίρνει τα μολύβια του,
μια σβήστρα κι ένα μεγάλο φύλλο χαρτί. Φοράει το κασκέτο
του, βάζει στα γρήγορα το σακάκι του και βγαίνει απ’ το σπίτι.
«Δεν θα ξεχάσεις ν’ αγοράσεις ψωμί !... » ακούει μια φωνή
μόλις πριν κλείσει την πόρτα. Είναι η γυναίκα του,
που ξέρει πως μερικές φορές ο κύριος Φρανσίς
είναι κάπως ξεχασιάρης...

Ο κύριος Φρανσίς κοντοστέκεται στο κατώφλι,
κλείνει τα μάτια κι ανασαίνει βαθιά τον αέρα
του δάσους. Πόσο ευχάριστο είναι, νωρίς το πρωί,
να αναπνέεις το λεπτό, μεθυστικό άρωμα
των λουλουδιών, των φρούτων και
της υγρής, ζεστής γης!
Μμμ! Είναι τόσο απολαυστικό, που ο κύριος Φρανσίς
παίρνει άπληστα άλλη μια βαθιά ανάσα.
Η μέρα μπορεί επιτέλους ν’ αρχίσει.
Στ’ αριστερά του σπιτιού ξεκινά ένα δρομάκι
που χάνεται στο δάσος, στριφογυρνώντας ανάμεσα
στα κοκολόμπα, τα καπόκ και τα ανθισμένα μάνγκο.*
Αποφασιστικά, ο κύριος Φρανσίς ξεκινά.

* Είδη τροπικών δέντρων.
Όπως επίσης το μαόνι, η κόκκινη συκιά,
η κεκροπία και το μοαμπί στις επόμενες σελίδες.
Μάλιστα, το μοαμπί είναι το πιο μεγάλο δέντρο της Αφρικής.

Ο κύριος Φρανσίς περπατάει, περπατάει, περπατάει, ώσπου στο δρομάκι
μπροστά του απλώνεται ο νοτισμένος ίσκιος του μεγάλου γερμένου μαονιού.
Σκαρφαλώνει στις ρίζες του που ξεπροβάλλουν απ’ τη γη κι ανεβαίνει
προσεκτικά, προσπαθώντας να μη χάσει την ισορροπία του,
στον γλιστερό κορμό. Στρογγυλοκάθεται πάνω σ’ ένα παχύ μαξιλάρι
από βρύα κι αρχίζει να ζωγραφίζει.
Δεν παραλείπει καμιά ρίζα, κανένα κομμάτι φλοιού,
κανένα κλαδί, καμιά περικοκλάδα, καμιά λειχήνα. Μια ώρα μετά, κοιτάζει
τη ζωγραφιά του και, βλέποντας πόσο χαρτί έχει μείνει ακόμη λευκό, αναφωνεί:
«Μά την ξύλινη πίπα! Θα καταφέρω να ζωγραφίσω και την κόκκινη συκιά!».

Ο κύριος Φρανσίς επιστρέφει στο σπίτι, μπαίνει στο
γκαράζ και ξαναβγαίνει με το ποδήλατό του.
«Δεν θα ξεχάσεις ν’ αγοράσεις ψωμί !... » ακούει μόλις
πριν κάνει την πρώτη πεταλιά. Αλλά εκείνος έχει πια
φύγει. Μια, δυο, τρεις πεταλιές στο δρομάκι...
Ποδηλατεί ζιγκ-ζαγκ ανάμεσα στις περικοκλάδες και
τις φτέρες, δρόμο παίρνει δρόμο αφήνει, μέχρι
που φτάνει στην κόκκινη συκιά. Γέρνει το ποδήλατο
στον κορμό της και κάθεται καταγής, πάνω στο αφράτο
χαλί από πεσμένα φύλλα. Παίρνει τα μολύβια του,
ξεδιπλώνει το μεγάλο φύλλο χαρτί και υψώνει το βλέμμα.
Κι αρχίζει να ζωγραφίζει όχι ένα αλλά δύο δέντρα!
Γιατί η κόκκινη συκιά έχει επιλέξει για κατοικία της
έναν κοκοφοίνικα. Με τον χρόνο, οι βαθυκόκκινες
ρίζες της έφτασαν ώς τη γη και μεγάλωσαν,
μεγάλωσαν, μεγάλωσαν... τόσο που ο φοίνικας
ώρες ώρες μοιάζει ν’ ασφυκτιά.

Δεν είναι λίγα τα δέντρα που, σαν αυτή τη συκιά, στην αρχή κρύβουν
τις προθέσεις τους, μα στο τέλος σκοτώνουν στ’ αλήθεια τα δέντρα
που τα φιλοξενούν! Ο λόγος που ο κύριος Φρανσίς έρχεται και ζωγραφίζει
τα συγκεκριμένα δέντρα είναι ότι τούτη δω η συκιά δεν πνίγει εκείνον
που της πρόσφερε τόσο ευγενικά τη φιλοξενία του. Και ναι, ο φοίνικας έχει
ένα μυστικό: ότι διατηρεί την ψηλόλιγνη σιλουέτα του! Ψηλώνει, ψηλώνει,
ψηλώνει, μα δεν παχαίνει ποτέ. Όσο κι αν η συκιά τον τυλίγει,
εκείνος ζει τη δική του ζωή στα ύψη...
Ο κύριος Φρανσίς δεν παραλείπει καμιά ρίζα, κανένα κλαδί, κανένα φύλλο.
Μια ώρα μετά, κοιτάζει εξεταστικά το σχέδιό του και,
βλέποντας πόσος χώρος έχει μείνει ακόμη, λέει χαρούμενος:
«Μά την ξύλινη πίπα! Θα καταφέρω να ζωγραφίσω και το μοαμπί !».

