
У срцу Африке 

                               Ја јесам, јер ти јеси. 

                               (афричка пословица) 

 На полици изнад радног стола, међу играчкама које чувам из 

раног детињства, налази се и једна фигурица белог слона. Иако 

мање од свих успомена које ме подсећају на важне тренутке и 

драге људе, слонче подигнуте сурле, коме сам још давно дао име 

Замбези, као да ме стално прати својим добрим и благим очима. 

И док листам књиге, и док гледам филмове, и док слушам 

музику, он је увек уз мене. Погледам га, он ми да знак својим 

белим ушима, и већ смо у срцу Африке. Нисмо се раздвајали ни 

када сам, не помичући се из собе, освајао Килиманџаро,  јездио 

кроз пустињу и прашуму заједно са Нелом и Сташом, кретао у 

Западну Африку да ослобађам робове. У Намибији смо заједно 

бранили пустињска племена од освајача који су похлепно трагали 

за рудом, у Конгу смо се борили за права  радника у рудницима 

дијаманата и бакра, у Либерији учествовали на првој скупштини 

независне афричке државе у модерном периоду. Много пута смо 

односили храну у Етиопију и у савани спасавали устрељене 

леопарде, а Замбези, мој мали бели Зам, био је уз мене и на Рту 

добре наде, када смо пружали помоћ насуканим китовима. Где 

све нас двојица нисмо били и какве смо све авантуре заједно 

доживели! Ја, замишљен над књигом или поведен у непознате, 

бујне пределе ритмом тамтама, а он на мом испруженом длану, 

стизали смо за трен ока у Тимбукту, у пустињу Калахари. 

Замишљао сам и да смо на Мадагаскару спасли птицу додо.Тако 

је било и јутрос.   

 ... Одједном ми се учинило како ми ноздрве голица  

узвитлана прашина, а онда се из даљине зачула позната рика.  

Својим достојанственим ходом, стазом између горостасног 

дрвећа корачала је Киншаса, предводница слоновског племена, 

водећи своје слонче на појило. Док су остали слонови лешкарили 

на сунцу, малени Замбези је скакутао иза маме, покушавајући да 

је стигне. Пажљиво је слушао како се постаје пуноправни члан 



великог крда. Његов старији брат Конго, крупан и плаховит као 

река по којој је добио име , управо се припремао да испуни важан 

услов да би ушао у свет одраслих слонова. Да би то урадио, 

морао је да препешачи дуг пут кроз Африку и, да након 

повратка, осталим рођацима исприповеда шта је све на том 

путовању доживео. Замбези је начуљио своје велике уши и 

пажљиво слушао шта мајка саветује брата. Није издржао, па је 

својим радозналим, округлим очима погледао маму и упао јој у 

реч: 

̶  Мама, а шта је то Африка? 

Мудра, брижна мама, поћута мало, па уздахну: 

 ̶ Африка је све око нас, сине, па то се разуме. И онај камен, и оно 

дрво, и ја и ти, сви смо део тог континента, који нас спаја и 

уједињује. Видиш оно дрво које тамо расте,  дуговечно, 

разгранато дрво, испод кога су на појилу све животиње, наш 

баобаб,  које је постало и симбол овог континента. Чак су га и 

Бушмани уписали у песме које се певају по целој Африци. Осећај 

Африке је дубоко повезан са њим, а то је зато што и оно, као и 

Африка, успева да опстане током дугих миленијума захваљујући 

пожртвованости и љубави својих становника.'' 

- Да, мама, али мислим на тај осећај? Старији слонови су 

причали да је Африка читав један осећај, једно веровање које се 

мора пренети са слона на слона да би се одржала наша култура 

и веровања. Тако нешто су рекли. 

 Киншаса се сети како је тек она била радознала када је 

била мала и благо погледа сина који је, очито, веома личио на њу. 

Ах, и она је волела све да зна! И где се налазе пустиње Сахара и 

Калахари, и где су моћни Викторијини водопади, и где је западна 

Африка, и где је рог Африке и где живе Бушмани. Све је волела да 

зна, и друге животиње у Серенгетију често би се буниле због 

њеног силног запиткивања.  Колико је само времена прошло од 

тада! Мудра слоница, након што је сажвакала мало сочне 

траве, зато мирно рече: 



̶  Замбези, сви смо ми Африканци и све је око нас Африка. Да би 

то појмио, мораш знати како Африка није само пустиња, џунгла, 

савана. Африка нису само бушмански градови на југу, па чак ни 

оне величанствене пирамиде о којима ми је некада причала 

камила Баб ел Мандеб. Африка је све то. И заглушујући хук воде, 

и тајанствени звук који допире из џунгле, и лијана уз помоћ које и 

они који немају крила могу да лете. И звезде које су најсјајније на 

нашем  тамном небу. Африка сам ја, Африка је Конго, африка је 

читаво наше крдо. Африка си и ти, малени мој. Она је бескрајна. 

Њен дух живи свуда где има оних који је воле. Је ли ти сад јасно? 

– упита она док су тражили заклон од ужарене светлости. 

– Наравно, мама – потврди Замбези. –Африка смо сви ми, то је 

наш осећај, то је моја љубав према теби и твоја према мени.'' 

Киншаса климну главом.  

– Брзо учиш – рече слоница, мазећи младунца својом сурлом.  

 Конго се у том часу снажно огласио и ја се пренух. Схватих да 

седим за својим столом и да се, у ствари, малочас зачула сирена 

аутомобила са улице. Узех Замбезија са полице, пређох 

кажипрстом дуж његове сурле и по ушима које као да су ми 

махале у знак поздрава, и шапнух: 

– И ја брзо учим уз тебе, мали мој друже. Чини ми се да 

ниједан други континент није тако универзалан, јединствен појам 

за себе попут Африке. Јер Африка је у нашим ногама, када 

зачујемо ритам бубњева из Адис Абебе; осећамо њен укус у 

устима, док се сладимо слатким, сочним плодовима који су 

допремљени отуд; она је у нашим умовима, док се дивимо 

пирамидама, док удишемо мирис кокоса, док гледамо радост 

тамнопутог играча како погађа кош или тугу у црним, дубоким 

очима џез пијанисте... Замбези, чини ми се да смо сви ми још 

помало Африканци, само смо то заборавили. Сви смо потекли из 

Африке и сви треба да тежимо да остваримо хармонију са њом, 

па макар и са малим, белим слончетом које ћемо сваког јутра 

поздравити: Џамбо! Хакуна матата! 
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