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Mauridi Ngatyoka
Věk: asi 58 let | vesnice: Nduntutawa (delta řeky Rufiji)
Velikost lodi: 4,96 m | váha: cca 55 kg | stáří lodi: 5 let
Použité dřevo: mtandi (svahilsky); Kigélie zpeřená (Kigelia africana) – salámovník
Mauridi je farmář. Na políčcích mezi rameny řeky Rufiji pěstuje rýži a kukuřici. Rybaření si
pouze vypomáhá k živobytí. Rybaření je někdy nebezpečné. Mauridi nám popisuje, jak jednou
právě na této loďce prchal před hrochem. Ukryl se před ním v křoví, ale hroch ho našel a tak
Mauridi rychle vyšplhal na strom. Tam strávil celou noc, dokud si nebyl jist, že hroch je pryč.
Někdy se hroši dostávají i do blízkosti vesnice a na přilehlých políčkách si pochutnávají na
úrodě. Před pár lety jeden ze sousedů zaplatil za setkání s hrochem životem. Přepravoval
kokosové ořechy přes řeku a loďku napadl hroch. Nešťastník skončil s proraženým břichem
v nemocnici, kde zranění podlehl. Ne nadarmo se říká, že hroch je nejnebezpečnějším
zvířetem Afriky.
Mauridi má 1 ženu a 7 dětí. Nejstaršímu synovi je 20 let a jmenuje se Chande. Odešel hledat
štěstí do Dar es Salaamu, kde žije se svým strýcem Abdallahem. Najít si stálou práci není
jednoduché, tak se snaží uživit alespoň nárazovými pracemi.
Druhý nejstarší syn se jmenuje Ahmadi. Studuje na střední škole v nedalekém Muhoru. Pro
rodiče je však velmi náročné zajistit mu i ty nejzákladnější potřeby. Mauridi popisuje, jak byl
zrovna předevčírem syn fyzicky potrestán
(fyzické tresty jsou akceptovaná výchovná
metoda v Tanzanii) za to, že neměl sešity a
nezaplatil školní poplatek.
Mauridi by si přál, aby všechny jeho děti
dosáhli dobrého vzdělání. Bohužel je všechny
nemůže poslat ani na střední školu. Ta je
v Tanzanii placená (80 až 200 USD za rok), a
to je pro Mauridiho příliš. Kdyby si Mauridi
mohl splnit sen, chtěl by se jednou podívat do
Evropy.
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