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PENTRU MAMA

Am învăţat că atunci când călătorești pe drumul vieţii,
străbătând furtuni biciuitoare, bucurându-te de razele soarelui,
înfruntând uragane, supravieţuirea este determinată doar de
puterea voinţei personale. De aceea, dedic această carte femeii care
mi-a dat viaţă și a cărei forţă este de neclintit: mama mea, Fattuma
Ahmed Aden. 

În ciuda greutăţilor inimaginabile cu care s-a confruntat, ea
le-a demonstrat copiilor ei dovada credinţei. Și-a împărţit în mod
egal devotamentul între cei doisprezece copii (în sine, o realizare
uimitoare) și a dovedit o înţelepciune care i-ar fi rușinat și pe cei
mai mari învăţaţi ai lumii. 

Sacrificiile i-au fost numeroase; plângerile, puţine. Iar în tot acel
timp, noi, copiii ei, am știut că ne dăruia tot ce avea, oricât de puţin
ar fi fost – fără reţineri. Ea a cunoscut nu o dată durerea sfâșietoare
a pierderii unui prunc, totuși și-a păstrat puterea și curajul de a
continua să lupte pentru ceilalţi copii. Generozitatea sufletului ei
este legendară, alături de frumuseţea interioară și exterioară. 

Mamă, te iubesc, te respect și te păstrez cu duioșie în suflet,
și-i mulţumesc Atotputernicului Allah că mi te-a dăruit. Mă rog
cerului să-ţi onorez moștenirea, crescându-mi fiul la fel cum tu ţi-ai
crescut, neobosită, copiii. 

Ah, ești o fustanelă pe care un fante tânăr a pornit s-o aleagă
Ah, ești ca un covor scump pentru care s-au plătit atâtea mii
Voi găsi oare pe cineva ca tine – care mi te-ai ivit numai o dată? 
O umbrelă se rupe; tu ai puterea nervurilor din fier; 
Ah, tu ești ca aurul de Nairobi, modelat cu măiestrie, 
Tu ești soarele răsărit, și primele raze ale zorilor, 
Voi găsi oare pe cineva ca tine, care mi te-ai ivit numai o dată? 

– Poem tradiţional somalez



NOTA AUTOAREI

Floarea deșertului este povestea adevărată a vieţii lui Waris
Dirie și toate evenimentele prezentate sunt autentice, bazate pe
amintirile ei. Deși toate personajele zugrăvite în carte sunt reale,
majoritatea sunt trecute cu pseudonime, pentru a le proteja
intimitatea. 
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FUGA

M-a trezit un sunet slab și, când am deschis ochii, am zărit
botul unui leu. Perfect trează și încremenită, am lărgit ochii mult
– foarte mult –, de parcă aș fi vrut să pot cuprinde cu totul
animalul dinaintea mea. Am încercat să mă ridic, însă nu mân -
casem de câteva zile, așa că picioarele slăbite mi-au tremurat și
s-au îndoit sub mine. M-am prăbușit și m-am rezemat iarăși cu
spinarea de copacul unde mă odihnisem, adăpostită de soarele
deșertului african, care devine atât de nemilos la amiază. Mi-am
lăsat încetișor capul pe spate, am închis ochii și am simţit scoarţa
aspră a arborelui apăsându-mă pe ceafă. Leul era atât de aproape,
încât îi puteam simţi mirosul fetid în aerul încins. M-am adresat
lui Allah: „Mi-a venit sfârşitul, Doamne. Ia-mă acum, te rog!” 

Lunga mea călătorie prin deşert ajunsese la sfârşit. Nu aveam
nicio protecţie şi nicio armă. Nici puterea să fug. Chiar şi în
circumstanţele cele mai bune, ştiam că n-aş fi putut scăpa suin -
du-mă în copac, deoarece, ca toate felinele, leii se caţără excelent
cu ghearele lor puternice. Până aş fi ajuns la jumătatea trunchiului
– TROSC! –, o lovitură de labă şi s-ar fi zis cu mine. Fără teamă,
am redeschis ochii şi i-am spus leului: „Vino şi ia-mă. Sunt pregătită
pentru tine.” 

Era un mascul frumos, cu coamă aurie şi coadă lungă pe care
o şfichiuia într-o parte şi cealaltă, ca să alunge muştele. Avea
cinci-şase ani, era tânăr şi sănătos. Ştiam că m-ar fi putut zdrobi
pe loc; el era regele. Toată viaţa văzusem cum labele acelea
doborau antilope şi zebre, mai grele decât mine cu peste o sută
de kilograme. 

Leul m-a privit şi a clipit lent din ochii lui de culoarea mierii.
Ochii mei căprui l-au fixat nemişcaţi. El şi-a ferit privirea.



„Haide. Ia-mă acum.” S-a uitat din nou la mine, apoi şi-a ferit
iarăşi pri virea. Şi-a umezit botul cu limba şi s-a aşezat pe labele
din spate. După aceea s-a sculat şi a umblat înainte şi înapoi prin
faţa mea, senzual, elegant. În cele din urmă, s-a întors şi s-a
îndepărtat, hotărând fără doar şi poate că aveam atât de puţină
carne pe oase, încât nu merita să mă mănânce. A mers prin deşert,
până ce blana arămie i s-a pierdut pe fundalul nisipului. 

Când am înţeles că nu mă va ucide, n-am suspinat de uşurare,
întrucât nu-mi fusese frică. Fusesem pregătită să mor. Dar, în mod
vădit, Dumnezeu, care-mi fusese întotdeauna prietenul cel mai
apropiat, plănuise altceva, avea un motiv pentru a mă ţine în viaţă.
„Care-i scopul tău? Du-mă acolo, arată-mi calea”, l-am rugat eu.

Apoi m-am străduit să mă ridic în picioare. 

Călătoria aceasta de coşmar a început pentru că fugisem de
tatăl meu. Aveam treisprezece ani şi trăiam cu familia mea nomadă
în deşertul somalez, când tata anunţase că-mi aranjase măritişul cu
un bătrân. Ştiind că trebuia să acţionez rapid, pentru că altfel
viitorul soţ ar fi sosit pe neaşteptate ca să mă ia cu el, i-am mărtu -
risit mamei că voiam să fug. Intenţionam să-mi găsesc mătuşa, sora
mamei, care locuia în Mogadishu, capitala Somaliei. Bineînţeles,
nu fusesem niciodată în Mogadishu – de fapt, nu călcasem în
niciun oraş. Şi nici nu-mi întâlnisem vreodată mătuşa. Cu opti -
mismul caracteristic unui copil, credeam însă că lucrurile se vor
rezolva, cumva, ca prin farmec. 

În timp ce tata şi restul familiei dormeau, mama m-a trezit şi
mi-a spus: 

— Pleacă acum. 
Am privit în jur, ca să iau ceva, orice, dar n-am văzut nimic,

nicio sticlă cu apă, niciun borcan cu lapte, niciun coş cu hrană.
De aceea, desculţă, şi purtând doar o ţesătură în jurul corpului, am
fugit în noaptea neagră a deşertului. 

Nu ştiam direcţia spre Mogadishu, aşa că m-am mulţumit să
alerg. La început, nu foarte repede, fiindcă nu puteam să văd; m-am
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împiedicat în repetate rânduri de rădăcini şi până la urmă am decis
să mă aşez pe nisip, fiindcă şerpii sunt la tot pasul în Africa, iar pe
mine mă îngrozeau. Îmi imaginam că fiecare rădăcină pe care
călcam era spinarea unei cobre veninoase. M-am aşezat şi am privit
cum se lumina treptat cerul. Chiar înainte ca soarele să se fi ivit pe
cer – vuuum! –, am ţâşnit ca o gazelă. Am alergat, am alergat şi iar
am alergat multe ore. 

Până la amiază, pătrunsesem adânc în deşertul de nisip roşu şi
în propriile mele gânduri. „Unde naiba mă duc?” m-am întrebat.
Nu ştiam nici măcar în ce direcţie mă îndreptam. Peisajul se
întindea identic la nesfârşit, o mare de nisip întreruptă doar pe ici,
pe colo de câte un arbore spinos acacia; privirea mea putea străbate
kilometri întregi. Flămândă, însetată şi obosită, am încetinit treptat
şi am început să merg. Umblând, ameţită şi neinteresată de cele din
jur, mă gândeam: unde mă va duce noua mea viaţă? Ce se va
întâmpla în continuare? 

Pe când reflectam la aceste întrebări, mi s-a părut că aud un glas: 
— W-A-R-I-S… W-A-R-I-S…
Mă striga tatăl meu! M-am rotit şi am privit în jur, dar n-am

văzut pe nimeni. Mi-am spus că poate îmi imaginam. 
— W-A-R-I-S… W-A-R-I-S… a răsunat glasul împrejurul

meu. 
Tonul era rugător, totuşi m-a speriat. Dacă m-ar fi prins, tata

m-ar fi adus cu siguranţă înapoi şi m-ar fi silit să mă căsătoresc cu
bărbatul acela, şi-n plus, mi-ar fi tras şi o chelfăneală. Nu fusese o
simplă nălucire; era într-adevăr tata şi se apropia. Am început din
nou să alerg pe cât de repede puteam. Tata mă ajunsese din urmă,
deşi avusesem un avans de câteva ore. Aşa cum am înţeles ulterior,
venise după urmele pe care le lăsasem în nisip. 

Tata era prea bătrân ca să mă prindă – aşa crezusem –, fiindcă
eu eram tânără şi iute. În gândirea mea de copilă, el era un moş.
Acum îmi amintesc râzând că, pe atunci, tata încă nu împlinise
patruzeci de ani. Toţi eram într-o formă fizică incredibilă,
deoarece alergam peste tot; nu aveam automobile şi nu exista
nicio formă de transport public. Iar eu eram mereu rapidă,
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alergam după animale, în căutarea apei, luându-mă la întrecere
cu întunericul pentru a ajunge în siguranţă acasă, înainte să
piară lumina. 

După un timp, nu l-am mai auzit pe tata strigându-mi numele,
aşa că mi-am încetinit fuga. Mi-am spus că, dacă nu mă opream,
tata va obosi şi se va întoarce acasă. Am privit în urmă, spre orizont,
şi l-am zărit brusc, trecând peste duna din spatele meu. Şi el mă
zărise. Îngrozită, am alergat mai repede. Şi mai repede. Era ca şi
cum am fi făcut surf pe valuri de nisip; eu urcam în goană o dună,
iar el aluneca la vale pe cea din spatele meu. Am continuat aşa
multe ore, până când mi-am dat seama că nu-l mai văzusem de ceva
vreme. Nici el nu m-a mai strigat. 

Inima-mi bătea aşa de tare, încât, în cele din urmă, m-am oprit,
m-am ascuns după un hăţiş şi am privit în jur. Nimic. Am ascultat
cu multă atenţie. Niciun sunet. Când am ajuns la o formaţiune
stâncoasă netedă, m-am oprit din nou să mă odihnesc. Învăţasem
însă din greşeala din noaptea trecută, aşa că, după ce mi-am reluat
alergarea, m-am menţinut în preajma rocilor, unde solul era dur,
apoi am schimbat direcţia, pentru ca tata să nu se poată orienta
după urmele mele. 

Mi-am spus că el se întorsese, încercând să ajungă acasă, deoa -
rece soarele începea să apună de-acum. I-ar fi fost totuşi imposibil să
sosească înainte de lăsarea întunericului. Ar fi fost nevoit să alerge
prin beznă, încercând să audă sunetele familiei noastre în înserare,
să-şi găsească drumul după glasurile copiilor, care ţipau şi râdeau, şi
după zgomotele animalelor din turme, care mugeau şi behăiau.
În deşert, vântul poartă sunetele la distanţe mari, aşa că zgomotele
acelea jucau rolul unor faruri când ne rătăceam noaptea. 

După ce am mers de-a lungul rocilor, am schimbat direcţia.
De fapt, nu conta ce direcţie alegeam, întrucât nu aveam habar
încotro se afla Mogadishu. Am alergat până când soarele a apus,
lumina a dispărut, iar noaptea a devenit atât de neagră, încât nu
puteam vedea nimic. Deja mă simţeam înfometată şi nu mă puteam
gândi decât la mâncare. Tălpile îmi sângerau. M-am aşezat sub un
copac să mă odihnesc şi am adormit. 
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