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Χ ρόνια ονειρευότανε να επισκεφθεί τα γιγάντια 
μνημεία της Αιγύπτου. Νίκησε αναστολές και 
φόβους κι έριξε τον εαυτό της στην περιπέτεια 

δραπετεύοντας. Οι εντυπώσεις του ταξιδιού, που 
ξετυλιγότανε, την ενθουσιάσανε. Η ομορφιά στις όχθες 
του Νείλου δεν περιγραφότανε με λέξεις. Οι αποχρώσεις 
γης κι ουρανού αντανακλούσαν στα ήρεμα νερά του 
και δημιουργούσαν ένα ασύλληπτο τοπίο, το πράσινο 
των θάμνων και των φοινίκων συμπληρωνότανε από 
την έρημο κι ολόκληρη η εικόνα καθρεφτιζότανε στην 
επιφάνειά του ανεστραμμένα. Το δειλινό οδήγησε την 
κυρία-Μαίρη, τη δασκάλα στους δικούς της συνειρ-
μούς. Ξαφνικά οι ψαλμωδίες από τα απέναντι τζαμιά 
την επανέφεραν στη πραγματικότητα.

Κατάκοπη από τις περιηγήσεις της μέρας δροσίστη
κε στο ντους. Ύστερα φορώντας το λευκό μπουρνού
ζι, που άφηνε να φαίνονται τα χαλαρωμένα πόδια με 
τους κιρσούς και τις φλεβίτιδες, γύρισε το βλέμμα πρώ
τα στις ρυτίδες και μετά στα πεσμένα στήθια, που την 
κορόιδευαν ανελέητα από το άνοιγμα. Τα βαμμένα μαλ
λιά της δεν μαρτυρούσαν μυστικά. Γέρναγε αλλά εκεί
νο το παραδεισένιο ηλιοβασίλεμα το συνειδητοποίησε 
για τα καλά. «Πεθαίνεις αργά». Γύρισε την πλάτη της 
στον καθρέφτη να μη βλέπει το είδωλό της, που την ει
ρωνευότανε αλύπητα. 

Την επομένη κατέβηκε αποφασισμένη στη μαρί
να του ξενοδοχείου. Αν κι αγριεύοτανε από τις ρυτι
διασμένες κατάμαυρες φάτσες των βαρκάρηδων, θα 
σαλπάριζε στα νερά του Νείλου. Η φελούκα άνοιξε 
πανιά κι αρχίνησε να γλιστράει λικνιστικά στα ρεύματα 
του ανέμου. Μαγκντί, φωνάζανε το νούβιο που έκανε 

χρέη καπετάνιου. Από την πρώτη στιγμή τον συμπά
θησε, για τούτο και τον ακολούθησε χωρίς να νοιάζε
ται το κόστος. Δεν ήξερε που την πήγαινε, αλλά ούτε 
και την ένοιαζε. 

Ξάπλωσε στην πλώρη να λιάζεται φορώντας τη λε
πτή κι ανάερη κελεμπία της παρά τις περιττές της κα
μπύλες. Ο Μαγκντί την οδήγησε σε μια μαγική ακτή 
για αραξοβόλι και σαν μάζεψε τα ιστία κι έδεσε τα σχοι
νιά, άναψε τη γκαζιέρα να βράσει τσάι. Έτσι συνηθίζα
νε. Πίνανε απανωτά τσάγια για τη δίψα. Στη διαδρομή 
ανάμεσα από τις γρανιτένιες νησίδες ανταλλάσανε μα
τιές και νεύματα όλο σημασία. 

Η αφορμή ήρθε με την ακρίδα που πέταξε 
παρασυρμένη πάνω της. Στην προσπάθειά του να την 
απομακρύνει, ο Μαγκντί ακούμπησε τους αποκαλυμ
μένους μηρούς της. Διστακτικά άρχισε να τους χαϊδεύ
ει αψηφώντας τους κιρσούς. Ενα αλαφρύ λαχάνιασμα 
κι ένα καρδιοχτύπι στο στήθος έκαναν το κορμί του να 
ριγήσει. Το μετέδωσε και στη Μαίρη που του χάιδεψε 
παιχνιδιάρικα το σβέρκο. Την ποθούσε και φαινότανε 
στο πλησίασμά του. Έπιασε το χέρι της και το έσυρε 
γλυκά στη φύση του. Πολύ γρήγορα μια κηλίδα άπλωσε 
στη κελεμπία του μπροστά, σα λουλούδι που μεγάλωσε 
απότομα. Σιώπησαν. Ηπιαν κι άλλο τσάι παρατηρώντας 
τα βατράχια και τα πουλιά στις καλαμιές.

Η κυρίαΜαίρη νόμισε πως ακόμα και στα εξήντα 
ήταν θελκτικιά κι είχε τη δύναμη να εμπνεύσει πόθο 
ακόμα και στο μαύρο κατράμι εραστή της. Όσο ήταν 
απορροφημένη, ο Μαγκντί την πλησίασε ξανά. Δεν 
χρειαζόντουσαν πια ούτε λέξεις, ούτε παντομίμες. Τον 
άφησε να ξεδιψάσει με την ηδονή που της γύρευε. Είχε 
να του την δώσει. Άλλωστε χρειαζότανε κι εκείνη μερτι
κό. Κρύφτηκε στην αγκαλιά του και στα τρεμάμενα χέ
ρια του, που την άφησαν γυμνή. Έκλεισε τα μάτια και 
δέχθηκε τη γλώσσα του στο γερασμένο κορμί της επι
τρέποντας τη τρυφερότητά της να ξεχυθεί με χαϊδέμα
τα και φιλιά. «Ζεις, Μαίρη».

Στον πάτο της φελούκας αφέθηκε στις ορμές του ασυ
γκράτητη αδειάζοντας προκαταλήψεις κι ενοχές στο πο
τάμι. Κάνανε σεξ μέχρι που εξαντλήθηκαν. Ποτέ μέχρι 
τότε δεν είχε γεμίσει από έρωτα. Χορτάτοι και ξέδιψοι 
πήραν το δρόμο της επιστροφής. Πάλι το δειλινό τους 
συνάντησε στα γαλήνια νερά, την κυρία Μαίρη να απο
λαμβάνει την αγκαλιά του ποταμού και το Μαγκντί να 
ιδρώνει χαράζοντας τη ρότα. 

Στην προβλήτα την κατέβασε προσεκτικά στηριγμέ
νη στο μπαστούνι της σαν πεταλούδα με κομματιασμέ
να τα φτερά. Μπόλικες λίρες έφτασαν στα χέρια του. 
Τις φίλησε διπλά και τις ακούμπησε ευλαβικά στο μέ
τωπό του: Άμπτουλιλά. Έξι στόματα τον περίμενανε 
να γυρίσει.
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ταξίδι στο Νείλο




