
A co bylo dál ?  Kahiru, pyramidy zatim přeskočíme.  

 

trocha filosofie se teď hodí na popis pocitu cesty po této magické africké řece.  

 

Začátek a konec civilizace.  Egypt byl od začátku země kontrastů. 

• Světlo a stíny.  

• život a smrt :   Nil dělí zemi na východ, kde začíná život a kde se denně rodí bůh RA 

(Slunce)  a na západ, kde se pohřbívají mrtví  (pyramidy, údolí králů hrobky jako 

Tutanchamon).  

• černá země  a červená země :    úrodná půda nilské nížiny  a sterilní poušť   

• Chaos a řád      

Rovnováhu těchto kontrastů nazývají Egypťané od dob faraonú staré říše dodnes   MAAT 

 

 

dnes je druhý den, co je naše loď na cestě.  Je to velmi uklidnující. Za den popluje proti proudu 

asi 100 až 120 km. Večer zakotví v přístavu.  Jsme jediná loď na Nilu, která v tuto dobu pluje. 

Dúvod je, že naše loď je malá a má malý ponor něco kolem 1,4 metru. Nil má v tuto roční dobu 

méně vody. Řeka se každý rok zanese pískem během 2 měsíců, co vane ze Sahary.  Náš zkušený 

kapitán (na fotce v egyptském obleku ) má přes 70 let 

 

 

 
 

 a umi manévrovat lodí v řece tak dobře, že umí projet mezi nánosy písku.  

 

Doprovází nás malá policejní lod. Teď sedim u snídaně na Sun deck  a krajina s palmami, 

domečky pomalu pluje kolem nás, idylka, přesně jak jsem si představovala. Jako by se nic na 

světě za tisice let nezměnilo.  I ten mobilni signál má zde přestávku.   Celá cesta nám potrvá  15 

dní  (minus 2 dny v Káhiře)  je to kolem 1000 km. Dnes máme večer zastávku ve městě Al 

Minia. Odpoledne hodina arabštiny.  

 

   

 

 



Poznatky o Nilu prozatím  :  

• plyne líně. 
• nesmrdí 

• před lodí je řeka rovná jako zrcadlo 

• za lodí se vlní  (důkaz druhá fotografie) 

 

všechny zdravíme a pište 

 

dnešní arabské přísloví  Zamilovaný se dívá na květinu jinak než velbloud 

včerejší přísloví             Buď příkladem, ale nepřeháňej to    

 

Jana a Paul  

 

 

 

 

 

 

 
                    



           

 

 

 



 

 

 


