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1.1. Proveniência, datação e localização 
dos manuscritos. Sinopse 
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Do conto Khufu e os Mágicos existe um único manuscrito: o Papiro 3033 de Berlim, 

mais conhecido por Papiro Westcar. Segundo R. Lepsius o papiro ter-lhe-ia sido dado por 

Miss Mary Westcar, em 1838, quando da sua estadia em Inglaterra (1838/1839). Contudo, a 

história regista aqui uma pequena imprecisão: Miss Westcar casara cerca de vinte anos antes 

(3 de Junho de 1819), vivia em Itália quando Lepsius esteve em Inglaterra e nunca foi ao 

Egipto. Então o que terá acontecido? Os pais, John e Mary Westcar, eram amigos e vizinhos 

do Dr. John Lee, advogado, antiquário e patrono da ciência, associado também a outro papiro, 

um papiro judicial da colecção de lord Amherst. Um sobrinho, Henry Westcar, o único ele-

mento da família que visitou o Egipto, tê-lo-á trazido para Inglaterra em 1824 e dado ao Dr. 

Lee. Lepsius visitou Lee em 1838, que lhe terá facultado o papiro para estudo, tendo-o manti-

do na sua posse até à morte. Depois do seu falecimento, em 1886, foi encontrado pelo seu 

filho entre os seus papéis, que o doou ao Museu de Berlim1. Embora o cólofon não tenha so-

brevivido, acredita-se que não é o original, que seria, provavelmente, da XII dinastia ou mes-

mo anterior, sendo uma cópia de cerca de 1600 a. C., ou seja, do Segundo Período Intermediá-

rio, mais precisamente da época dos Hicsos, da XV ou XVI dinastia2. 

Tem um comprimento de 1,69 metros e cerca de 33,5 cm de largura, podendo ter tido 

cerca de 38/39 cm de largura, uma vez que o texto praticamente não tem margens. O seu esta-

do de conservação não é dos melhores, tendo o início muito estragado, faltando aí uma ou 

mais páginas. São nove páginas no recto, complementadas com mais três no verso, no fim das 

quais o texto acaba abruptamente, tendo-se perdido também o final do conto. Alternando pas-

sagens mais claras com outras mais escuras, pelo meio há algumas zonas muito mal tratadas; 

há mesmo buracos no papiro. Totalmente escrito em linhas, tem sido numerado página a pá-

gina, com um número de linhas por página variável, iniciando-se a contagem em 1.12. Na 

totalidade são 295 linhas, (…+12+25+25+25+25+26+26+26+27+26+26+26+…), algumas 

com muitas falhas, numa escrita hierática bastante cursiva3. Paralelamente mantemos à es-

querda o tipo de contagem de linhas adoptado por A. Erman, A. M. Blackman, G. Lefebvre, 

M. Lichtheim, R. B. Parkinson e outros, uma contagem de cinco em cinco linhas4. 

                                                 
1 R. W. DAWSON; E. P. UPHILL; M. L. BIERBRIER, Who Was Who in Egyptology, pp. 2412-242 e 438. 
2 A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, I, p. 1; G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 70; R. B. PARKIN-

SON, The Tale of Sinuhe, p. 105. 
3 A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, pp. 73-84. 
4 A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, II; A. M. BLACKMAN, The Story of King Kheops and the Magi-

cians; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe; G. LEFEBVRE, Romans et Contes; M. LICHTHEIM, Ancient Egyp-
tian Literature, vol. I. 
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Outra curiosidade deste manuscrito é que, ao contrário da maioria dos restantes papi-

ros por nós tratados, em vez de apresentar apenas um conto, encerra uma série de cinco con-

tos, que se ligam artificialmente uns aos outros e dos quais só três estão completos. É evidente 

que não havendo princípio nem fim, tanto é possível que fossem originalmente cinco como 

outro número qualquer. Lefebvre, por exemplo, tendo por base a hipótese de Khufu ter tido 

nove filhos e o facto de cada conto ser introduzido por um filho diferente, chega a abordar a 

possibilidade de os contos poderem ter sido originalmente nove5. 

Embora se confrontem outras fontes, o nosso trabalho segue, fundamentalmente, as 

leituras dos papiros realizadas por A. Erman e K. Sethe. Aliás, quase toda a segunda parte da 

própria obra de A. Erman apresenta o estudo paleográfico do papiro6. 

Sinopse. O rei Khufu combate o tédio ouvindo contos fantásticos, cada um apresen-

tado por um filho diferente, onde a magia é o aspecto principal. 

Primeiro conto: Apenas se conhece a oferenda funerária com que termina o conto e 

com a qual o rei Khufu agradece ao rei Djoser7 e ao seu primeiro sacerdote leitor, de quem se 

desconhece o nome, pelo prodígio que acabara de lhe ser relatado. 

Segundo conto: É vulgarmente designado por «O Marido Enganado». O filho do rei, 

o futuro soberano Khafré, conta que quando o primeiro sacerdote leitor Ubainer acompanhou 

o segundo rei da III dinastia, Nebka8, mais conhecido por Sanakht, ao templo de Ptah em 

Mênfis, a sua mulher cometeu adultério. Tendo-lhe sido relatado o caso por um fiel servidor, 

logo ele fez uma escultura de cera de um crocodilo e lhe leu uma fórmula mágica. Levado 

pelo criado com instruções precisas, o crocodilo de cera transforma-se num crocodilo verda-

deiro capturando o homem quando ele procedia ao habitual banho no lago da casa de Ubainer 

depois de consumado o acto libidinoso. Sete dias o crocodilo e o homem ficaram no fundo do 

lago até Ubainer regressar. Voltou com o rei, a quem pôs a par da situação. Ora nessa altura o 

homem ainda estava vivo, sendo condenado à morte pelo rei, que o ofereceu ao crocodilo. A 

mulher do primeiro sacerdote leitor também foi condenada à morte pelo faraó, mas pelo fogo. 

O conto termina com uma oferenda funerária exactamente igual à do primeiro conto, só mu-

dando os nomes dos homenageados. 

                                                 
5 G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 71. 
6 A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, II, p. 1-84. 
7 Vide nota 5 da tradução deste texto. 
8 Vide nota 5 da tradução deste texto. 
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Terceiro conto: Conhecido como «O passeio de barco», «O passeio náutico» ou «As 

remadoras», tem agora como o relator o príncipe Bauefré. Procurando ocupar o tempo do rei 

Seneferu, o seu sacerdote leitor chefe, Djadjaemankh, propõe-lhe um passeio pelo lago do 

palácio, numa barca conduzida pelas mais belas raparigas do palácio. Durante o passeio, uma 

delas deixa cair à água um brinco novo, parando de remar e chamando assim a atenção do rei. 

Recusou continuar a remar e respondeu ao rei não querer que ele lhe substituísse o brinco 

perdido, mas sim recuperar o seu. Sem outra solução, o rei chama Djadjaemankh para resolver 

a situação. Por artes mágicas este coloca metade da água do lago sobre a outra metade e apa-

nha o brinco, devolvendo-o à dona. Volta a pôr o lago como dantes e acabaram todos em 

grande festa. Também este conto termina com a mesma oferenda funerária igual à do primei-

ro, só tendo mudado o nome dos homenageados. 

Quarto conto: Djedefhor, outro filho de Khufu, introduz o conto «O mágico Djedi». 

Cansado de ouvir falar de prodígios de outros tempos, diz ao pai que conhece um mágico ca-

paz de fazer coisas excepcionais, como repor uma cabeça decepada no seu lugar, com a con-

sequente restituição de vida. Djedefhor é, então, encarregue de o ir buscar, tarefa que cumpre 

com rapidez. Uma vez na corte, o mágico Djedi apresenta as suas habilidades, recusando-se a 

provocar a morte de um ser humano, mas quando o rei procura a resposta da maior das suas 

preocupações, ligada à construção da sua pirâmide, a quantidade das câmaras secretas do san-

tuário de Tot, Djedi foge à resposta e introduz o quinto conto, falando de três crianças que um 

dia seriam reis em todo o Egipto e levando o rei a querer deslocar-se ao local do seu nasci-

mento, para encontrar a solução do seu problema. 

Quinto conto: O nome que lhe é atribuído hoje é indiscutível, «O nascimento da V 

dinastia», embora na altura relatada não fizesse qualquer sentido. Mas o tratamento corrente 

de «anexo ao quarto conto»9, no nosso entender não é correcto. Pelo contrário, ele é o clímax 

deste texto. Os outros contos é que lhe são «anexos». Nele é relatado o nascimento dos três 

primeiros reis da V dinastia – Userkaf, Sahuré, Neferirkaré Kakai – tendo-se criado com as 

narrativas anteriores o clima propício ao seu nascimento divino, ajudados por Ísis, Néftis, 

Meskhenet, Heket e Khnum. Depois deste acontecimento, os deuses arranjam um estratagema 

fabricando três coroas reais, e, para não as carregarem e poderem voltar, deixaram-nas sigilo-

                                                 
9 Simpson diz que «é apresentado como uma espécie de anexo»; Lefebvre chama-lhe primeiro «um capítulo 

suplementar» e, mais adiante, «anexo ao quarto conto: o nascimento dos reis da V dinastia»; (K. SIMPSON, 
The Literature of Ancient Egypt, p. 15; G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 72, 86). 



 KHUFU E OS MÁGICOS  
 

 28

samente guardadas em casa de Rauser, sacerdote de Ré e senhor de Sakhebu, centro de culto 

do deus solar, cuja esposa, Reddjedet, tinha concebido a descendência com o próprio Ré. Uma 

serva descobre as coroas, desentende-se com a sua ama e resolve participar a sua descoberta a 

Khufu. Contudo, a delação nunca chegou a acontecer. O papiro é interrompido sem que haja 

qualquer indicação de quantas páginas faltam para o final ou de como terminaria a narrativa. 
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1.2. Texto hieroglífico, transliteração 
e tradução comentada 



 KHUFU E OS MÁGICOS  
 

 30



 KHUFU E OS MÁGICOS  

 31

……………………………………………………………………………………….. 

 

[Dd.in  Hm]  n  nsw-bit  x[w]fw  mAa-[xrw  imi  di.tw  mAa  t  1000] 

Então disse1 a majestade do rei do Alto e do Baixo Egipto Khufu2, justo de voz3: 
«Que sejam feitas oferendas4 de mil pães, 

 

Hnqt  ds  100  iwA  [1  sntr  pAd  2  n]  nsw-bit  Dsr  

cem jarros de cerveja, um boi e duas bolas de incenso ao5 rei do Alto e do  
Baixo Egipto Djoser6,  

 

mAa-xrw  [Hna  rdit  di.tw  Sns  1  Hnqt]  Dwiw  1  iwf  wri 

justo de voz, e juntamente que seja oferecido um bolo, um jarro de cerveja,  
uma porção de carne,  

 

[sntr  pAd  1  n  Xry-Hbt  Hry-tp  ... ...  iw]  mAA.n.i  sp.f  n  rx 

uma bola de incenso ao sacerdote leitor chefe … … …7, pois eu vi o seu  
acto de sabedoria.» 

 

iri.[in.tw]  mi  wdt  [nbt  Hm.f]  aHa  pw  iri.n  sA-nsw  xaw.f-ra 

E foi feito tudo como ordenara sua majestade8. Então, o filho do rei Khafré9, 
levantou-se10 

 

[r  mdt  Dd.f  di.i  sDm  Hm].k  biAyt  xprt  m  rk  it.[k] 

para falar e disse: «Eu vou dar a conhecer à tua majestade um prodígio que 
aconteceu no tempo do teu pai  

 

nb-kA  mAa-xrw  wDA.f  r  Hwt-nTr  nt  [ptH  nb]  anx-tAwy  ist  rf 

Nebka11, justo de voz, quando ele se dirigia12 ao templo de Ptah, senhor de 
Ankhtaui13. Ora, agora14 
 

12 
T 

14 
T 

15 
T 

16 
T 

17 
T 

18 
T 

20 
T 

19 
T 

1,12 

13 
T 

1,15 

1,20 
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 in  Hm.f  Sm  r[ ... ... ... ... ... ... ...]  in  Hm.f  iri  Hnt  nt [ ... ] 

 sua majestade partia para fazer uma oferenda em Ankhtaui15. Sua majestade, 
 ela própria, fez serviços16 do rito 

  

 [ ... ... ]  Xry-Hbt  Hr]y-tp  wbA-inr  Hna  [ ... ... ... ... ... ... ]  Hmt 

 e o sacerdote leitor chefe Ubainer estava com ele. Então, a mulher 

  

 wbA-iner  n  [ ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ]   

 de Ubainer enamorou-se de um homem … … … … / … … … …17 

  

 [ ... ... aHa.n  rdi.n.s ... ... ].tw  n.f  pds  mH  m (?)  Hbsw  [ ... ... ... ... ... ... ] 

 Então, ela mandou levar-lhe uma caixa cheia de roupa [ ... ... ... ... ... ... ]18. 

  

 iwt  pw  iri.n.f  Hna  t[A]  wbA[yt  xr  m-xt]  hrw[w  swA] 

 Ele veio com a serva. Caídos a seguir dias 

  

 Hr  [nn  is]t  rf  wn  Ss[pt  m  pA  S  n  w]bA-inr  aHa.n 

 sobre isto, como19 havia um pavilhão no jardim20 de Ubainer, logo  

  

 Dd.n  pA  nDs  [n  tA  Hmt  wbA]-inr  iw  ms  wn  Sspt 

 disse o homem21 à mulher de Ubainer: “Há certamente um pavilhão 

  

 [m  pA  S  n  wbA-inr]  mtn  iri.n  At  im.s 

 no jardim de Ubainer! Pois bem22, vamos passar um momento aí!” 

  

 [aHa.n  hAb.n  tA  Hmt]  wbA-inr  n  Hry-pr  nty  [m-sA 

 Então, a mulher de Ubainer enviou uma mensagem ao chefe dos servidores  
 que estava encarregue 

21 
T 

22 
T 

24?
T 

26 
T 

28 
T 

29 
T 

30 
T 

1,25 

31 
T 

- - - - - - - - - 
c. 6

23 
T 

- - - - - - - - - 
c. 6 

25? 
T 

- - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - -  / - - - - -  
2 linhas

- - - - - - - - - 
c. 5/6 

27 
T 

33 
T 

2,5 

32 
T 

? 
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pA  S  r  Dd]  im(i)  m  sspd.tw  tA  Sspt  [ntt  m  pA  S ...] 

do jardim, para dizer: “Manda preparar o pavilhão que está no jardim.” 

 

... ...  wrS.n.s  im  Hr  swr[i  Hna  pA  nDs] ... ...  Htp ... 

Ela passou aí o dia a beber com o homem … … feliz … 

 

xr  m-xt  [mSrw  xpr  iwt  pw  iri.n].f  wn.in.f  Hr  [hAit  r 

E quando a noite veio à existência vindo, logo ele fez o convite23 de descer  
para 

 

pA  S  wn.in  tA  wbAyt ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

o lago e então a serva … … … … … … … … …24 

 

pA ... ... [pA  Hry-pr] ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

o … … o chefe dos servidores ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

[wbA-inr]  [xr  m-xt  tA  HD  2  n  hrw  xpr 

Ubainer. E quando a terra se tornou brilhante e o dia 2 veio à existência, 

 

SA]s  pw [iri.n  pA  Hry-pr] ... ... ... ... ... ... ... mdt  tn 

o chefe dos servidores foi ... ... ... ... ... ... ... este assunto  

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .k ... ... s ... ... ...  pA  n  ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... este ... 

 

... ... ... ... iri.n.f  spf (?)  [pA]  S  ... ... rdi.n.f  sw  n  pAy.f  [nb] 

... ... ... ... ele fez (?)25 o lago ... ... ele permitiu ao seu senhor  

34 
T 

35 
T 

36 
T 

38 
T 

39 
T 

40 
T 

41 
T 

2,10 

42 
T 

37 
T 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
c. 8/9

44 
T 

2,15 

43 
T 

? 

- - - - - - - - - 
c. 6

- - - - - - - - - -  
c. 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
c. 14 

- - - - -  
c. 3/4 

? 
? 

? 
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 ... ... ... ... HA ... nt  mw  aHa.n  pf  ... ... ... ... ... ... ... aHa.n 

 ... ... ... ... (?) … da água (?). Então (?)26 ... ... ... ... ... ... ... . Então 

  

 [Dd.n  wbA-inr]  ini.n.i  awy (?)  ... ... ... ... ... ...  n  hbny  [Hr]  Damw  ms (?) 

 Ubainer disse-lhe: “Traz-me (?) ... ... ... ... ... ...27 de ébano e ouro fino.” (?) 

  

 [... h]Ab (?)...  wp   ... ... ... ... ... ...  .n.f  msH  n  mnH  ...  (?) 

 (?) ... ... ... ... ... ... construiu28 um crocodilo de cera … (?) 

  

 ...  7  [wn.in].f  [Hr]  Sdi  ... ... ... ... ...  Sdi  ...  Hr  ... ... ... ... 

 de sete dedos de comprimento29. Leu alto, sobre ele, uma fórmula mágica, 
 lendo-a assim:  

  

 iwt.f  [r  wab  m  S.i] ... ... ... ... ... ... ... ... nDs ... ... ...  

 “Aquele que vier tomar banho no meu lago ... [agarra esse] homem [com a tua 
 boca]30.”   

  

 aHa.n  rdi.n.f  sw  n  pA  [Hry]-pr  Dd.n.f  n.f  ir  m-xt  hAiw  nDs 

 Depois ele deu-o ao chefe dos servidores e disse-lhe: “Quando o homem descer  

  

 r  pA  S  mi  nt-a.f  nt  ra  nb  kA.k  xAa.k  pA 

 para o lago, como é seu hábito fazer diariamente, atirarás logo  

  

 msH  ...  r-sA.f  SAs  pw  iri.n  pA  [Hry-pr]  iTi.n.f  [pA] 

 o crocodilo … depois dele.” A viajem foi feita pelo chefe dos servidores, e ele  
 levou 

  

 msH  n   mnH  m-a.f  aHa.n  hAb.n  tA  [Hmt]  wbA-inr  n  pA  Hry-pr 

 o crocodilo de cera na mão. Então, a mulher de Ubainer enviou (uma 
 mensagem) ao chefe dos servidores, 

45 
T 

47 
T 

48 
T 

49 
T 

50 
T 

52 
T 

53 
T 

2,25 

54 
T 

- - - - - - -  
c. 5

56 
T 

3,5 

55 
T 

? 

- - - - - - - - - - - - - 
c. 8

? 
46 
T 

- - - - -  
c. 3/4 

- - - - - - - - - -  
2,20 

- - - - - - - -  
c. 5/6

? ? 

- - - - - - - -  
c. 5/6

- - - - - -  
c. 4 

51 
T 

- - -   
c. 3 

c. 6/7
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nty  m  sA  pA  [S]  r  Dd  im(i)  sspd.tw  tA  Sspt  ntt  m  pA  S 

que estava encarregue do jardim, para dizer: “Manda preparar o pavilhão que está no 
jardim. 

 

mk  wi  iy.kwi  r  Hmst  im.s  aHa.n  sspd  tA  Sspt [m] 

Olha, eu virei para aí repousar31!” Então, foi preparado o pavilhão com 

 

bw  nb  nfr  SAs  pw  iri.n[.sn]  wn.in.sn  Hr  hrw  nfr  Hna  pA  nDs 

todo o tipo de coisas boas. Elas32 foram para aí e passaram um dia agradável 
com o homem. 

 

xr  m-xt  mSrw  xpr  iwt  pw  iri.n  pA  nDs  mi  nt-a.f 

E quando a noite veio, o homem fez o que era seu hábito 

 

nt  ra  nb  aHa.n  xAa.n  pA  [Hry-pr]  pA  msH  n  mnH 

(fazer) diariamente. Então, o chefe dos servidores atirou o crocodilo de cera 

 

r-sA.f  r  mw  aHa.n  [xpr.n].f  msH  n  mH  7  aHa.n  mH.n.f  m  pA  nDs 

logo a seguir para a água. Então ele transformou-se num crocodilo de sete  
côvados33 e agarrou o homem 

 

... ... ... ist  smnw  wbA-inr  Hna  Hm  n  nsw-bit  nb-kA  mAa-xrw  n  hrw  7 

(com a sua boca)34. Entretanto, Ubainer teve que ficar com a majestade do rei  
do Alto e do Baixo Egipto Nebka, justo de voz, durante sete dias35, 

 

pA  nDs  m  DAit ... ... ... ... ... ... ... ... ssnt ... ... [xr]  m-xt 

[enquanto] o homem permanecia [no fundo da água sem]36 respirar  ... ... ... ...  
... ... ... ... . E quando 
 

57 
T 

58 
T 

60 
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61 
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65 
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 pA  hrw  7  xpr  wDA  pw  iri.n  nsw-bit  nb-kA  mAa-xrw s... ... 

 os sete dias passaram, o rei do Alto e do Baixo Egipto Nebka, justo de voz,  
 fez-se … …37 

  

 [aHa.n]  rdi.n  sw  Xry-Hbt  Hry-tp  wbA-inr  m-bAH  aHa.n  Dd.n [wbA-inr] ... ...s 

 Então o sacerdote leitor chefe Ubainer pôs-se à sua frente e disse-lhe38: 

  

 Dd.n.i  wDA  Hm.k  mAA.n.k  tA  [biAyt]  xprt  [m] 

 “Que a tua majestade venha comigo, para que veja o prodígio que aconteceu 
 no 

  

 rk  Hm.k  ...  nDs ... s ... ... ... ... ...  wbA-inr  aHa.n  ... ...  [n  wbA-inr 

 tempo da tua majestade: [um] homem [debaixo de água.” Então, sua  
 majestade foi com]39 Ubainer. Então, Ubainer 

  

 pA  m]sH  r  Dd  inn.k  [pA]  nDs  ... ...  pri[t pw iri.n]  

 [chamou]40 o crocodilo para dizer: “Traz o homem!” [O crocodilo] saiu [da  
 água trazendo-o]41. 

  

 pA  msH  ... ... ... ... ... ... ... ...  aHa.n  Dd.n  Xry-Hbt  Hry-tp  wbA-inr   

 O crocodilo … … … … … … … … Então, o sacerdote leitor chefe Ubainer 
 disse: 

  

 ... ... ... ... ... ... ...  sw  aHa.n  ... ...  .n.f  sw  aHa.n  rdi.n.f  ... ... ... ... ... ... n  sw 

 [“Esse homem! Larga]-o!”  Então ele [largou]-o. Então ele largou-o [sem] lhe  
 [ter causado nenhum ferimento42.] 

  

 ... ...  Dd.in  Hm  n  nsw-bit  nb-kA  mAa-xrw  smwn  msH  pn  HA 

 [Então], a majestade do rei do Alto e do Baixo Egipto Nebka, justo de voz,  
 disse: “É de facto um crocodilo aterrador43!”  
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ksit  pw  iri.n  wbA-inr  aHa.n  TAw.n.f  sw  wn.in.f  m  drt.f  msH 

Ubainer baixou-se e então agarrou-o. Na sua mão, logo existiu um  
crocodilo 

 

n  mnH  wn.in  Xry-Hbt  Hry-tp  wbA-inr  Hr  wHm  mdt  tn  iri.n  pA  nDs 

de cera. O sacerdote leitor chefe Ubainer contou o que o homem tinha feito 

 

m  pr.f  Hna  tAy.f  Hmt  n  Hm  n  nsw-bit  nb-kA  mAa-xrw  aHa.n  Dd.n  Hm.f 

em sua casa com a sua mulher, à majestade do rei do Alto e do Baixo Egipto 
Nebka, justo de voz. Então, sua majestade disse 

 

n  pA  msH  ini.n.k  pAy.k  hAit  pw  iri.n  pA  msH  r ... ... 

ao crocodilo: “Leva contigo o que é teu44!” E o crocodilo desceu para …… 

 

...t  nt  pA  S  n  rx.tw  bw  Sm.n.f  im  Xr.f  aHa.n  rdi.n  [Hm  n  nsw]-bit 

[o fundo] do lago, nunca mais se tendo sabido para que lugar terá ido, 
levando-o consigo. Então, a majestade do rei do Alto e do Baixo Egipto 

 

nb-kA  mAa-xrw  iTt.tw  tA  Hmt  wbA-inr  r  Sdw  mHty  n 

Nebka, justo de voz, fez conduzir45 a mulher de Ubainer para um pequeno  
terreno a norte da  

 

Xnw  aHa.n  rdi.n.f  xt  im.s ... ... ... qmAw  n  itrw  mk 

residência real. Então fez com que fosse queimada46 [e ordenou que  
lançassem] os restos47 ao rio. Eis  

 

biAyt  xprt  m  rk  it.k  nsw-bit  nb-kA  m  iryt 

um prodígio que aconteceu no tempo do teu pai, o rei do Alto e do Baixo Egipto 
Nebka48, que foi feito (pelo) 
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 Xry-Hbt  Hry-tp  wbA-inr  Dd.in  Hm  n  nsw-bit  x[w]fw  mAa-xrw   

 sacerdote leitor chefe Ubainer.» A majestade do rei do Alto e do Baixo Egipto  
 Khufu, justo de voz, disse: 

  

 imi  di.tw  mAa  t  1000  Hnqt  ds  100  iwA  1  snTr  pAd  2  n 

 «Que sejam feitas oferendas de mil pães, cem jarros de cerveja, um boi e duas  
 bolas de incenso ao  

  

 nsw-bit  nb-kA  mAa-xrw  Hna  rdit  di.tw  Sns  1  Hnqt  Dwiw  1 

 rei do Alto e do Baixo Egipto Nebka, justo de voz, e juntamente que seja  
 oferecido um bolo, um jarro de cerveja,  

  

 iwf  wri  snTr  pAd  1  n  Xry-Hbt  Hry-tp  wbA-inr   

 uma porção de carne, uma bola de incenso ao sacerdote leitor chefe Ubainer, 

  

 i[w  mAA].n.i  sp.f  n  rx  iri.in.tw  mi  wDt  nbt  Hm.f   

 pois eu vi o seu acto de sabedoria.» E foi feito tudo49 como ordenara sua  
 majestade50.  

  

  aHa  [pw  iri.n]  bAw.f-ra  r  mdt  Dd.f  di.i  sDm  Hm.k 

  Então, Bauefré51 levantou-se para falar e disse: «Eu vou dar a conhecer à tua 
  majestade 

  

 biAyt  xprt  m  rk  it.k  snfrw  mAa-xrw  m  iryt 

 um prodígio que aconteceu no tempo do teu pai Seneferu52, justo de voz, que  
 foi feito pelo 

  

 Xry-Hbt  Hry-tp  DADA-m-anx  ... ... ...  sf  ... ... ...  wAD 

 sacerdote leitor chefe Djadjaemankh … … … ontem53… … … sucesso 
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... ... ... ... ...  s  ... ... ... ... hrw  nA  n  iw  tmmt  xpr 

… … … … … (?) … … [até] este dia54, isto nunca tinha acontecido! 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... nbt  nt  pr-nsw  anx  wDA  snb  r  HHy  n.f 

[Um dia, sua majestade o rei do Alto e do Baixo Egipto Seneferu, justo de voz, 
percorria] todas [as salas] da casa real, v.p.s.55, à procura 

 

[st-qbt  n  gmi.n.f  sy  Dd.in.f]  is  ini.n.i  [Xry-Hbt]  Hry-tp 

[de algum divertimento sem o encontrar. Então disse:] 56 “Ide! Trazei-me o  
[sacerdote leitor] chefe 

 

sS  [mDAt  DADA-m-anx]  ini.in.tw.f  n.f  Hr-awy  Dd.in  n.f 

e escriba [dos registos, Djadjaemankh.”] E ele foi-lhe trazido imediatamente.  
Então disse-lhe 

 

Hm.f  iw  dbn.n.i   at  nbt  nt  pr-nsw  anx  wDA  snb  r  HHy  n.i  st-qbt 

sua majestade: “Andei às voltas por todas as salas da casa real, v. p. s., à 
procura de algum divertimento para mim 

 

n  gmi.n.i  sy  Dd.in  n.f  DADA-m-anx  Hwy  A  wDA  Hm.k 

e não o encontrei!” E Djadjaemankh disse-lhe: “Possa a tua majestade dirigir-se 

 

r  S  n  pr-aA  anx  wDA  snb  apr  n.k  bAw  1  m  nfrwt  nbt  nt  Xnw  aH.k 

ao lago da casa grande57, v. p. s., e providencia para ti uma barca com todas  
as beldades do interior do teu palácio!  

 

ib  n  Hm.k  r  qbb  n  mAA  Xnn.sn  xnit  m  xdi  m  xnti 

O coração da tua majestade acalmará vendo o seu alarido remando para 
baixo e para cima58. 
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 iw.k  Hr  mAA  sSw  nfrw  n  S.k  iw.k  Hr  mAA  sxt.f 

 E irás ver os belos pântanos do teu lago. Verás os seus campos 

  

 xfAAt.f  nfrw  iw  ib.k  r  qbb  Xr.s  iw.i  Hm 

 e as suas belas margens. O teu coração acalmará com isso.” “Vou, certamente, 

  

 r  irit  Xnit.i  imi  ini.tw  n.i  wsrw  20  n  hbny  bAk  m  nbw 

 fazer o meu passeio de barco59! Que me tragam vinte remos de ébano  
 cobertos de ouro, 

  

 Xmat  iry  m  sqb  bAk  m  Damw  imi  ini.tw  n.i  st-Hmt  20 

 com punhos de sândalo cobertos de electro60. Que me tragam vinte mulheres 

  

 m  nfrt  nt  Haw.sn  m  bntt  Hnskyt{t}  nty   

 que sejam belas nos seus corpos, com seios firmes e cabelo entrançado, e que  

  

 n  wpit.sn  m  msit  Hna  rdit  ini.tw  n.i  iAdt  20   Hna  rdit  nn  iAdt 

 não estejam abertas por dar à luz61. E faz com que me tragam (também)  
 vinte redes e dêem essas redes  

  

 n  nn  Hmt  wAH  Hbsw.sn  aHa.n  iri  mi  wDt  nbt  Hm.f 

 a essas mulheres para quando as suas roupas forem postas de parte.” E foi  
 feito tudo como ordenara sua majestade. 

  

 wn.in.sn  Hr  Xnit  m  xdi  m  xnit  wn.in  ib  n  Hm.f  nfr 

 Elas iam remando para baixo e para cima e o coração de sua majestade estava 
 feliz 
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n  mAA  Xnn.sn  aHa.n  wat  ntt  r  Styw  Ht.n.s  m  Hnskt.s 

de as ver remar. Então uma, aquela que estava no remo da popa62, ficou com  
a trança enleada 

 

aHa.n  nxAw  n  mfkAt  mAt  xr  Hr  mw  aHa.n.s  gr.ti  nn  Xnit 

e um pingente pisciforme de turquesa nova63, caiu à água. Ela parou logo,  
deixando de remar 

 

wn.in  pAy.s  rmn  gr  nn  Xnit  Dd.in  Hm.f  in  n  Xnn.n.tn 

e a sua equipa (também) parou e deixou de remar. Sua majestade disse: “Vós 
não remais?” 

 

aHa.n  Dd.n.sn  tAy.n  Styt  gr.ti  nn  Xnit  aHa.n  Dd.n  n.s  Hm.f 

Então elas disseram: “A nossa remadora da popa parou e não está a remar!” 
Então sua majestade disse-lhe: 

 

tm.t  Xni  [Hr  m]  aHa.n  Dd.n.s  nxAw  [pw  n  mfAkt] 

“Porque é que tu não remas?” E ela respondeu: “O pingente pisciforme de  
turquesa 

 

mAt  xr  Hr  mw  aHa.n  rdi.n.f  s  ... ... ... ... ... ... ... ...  n.s  mr ... ...   

nova, caiu à água. Então ele fez  com que (?) … … … … …… (?) queres … … 

 

... ... ... ...  f  DbA  aHa.n  Dd.n.s  mri.i  Hnw.i  r  snty.f 

… … … … (?) substitua?” Mas ela respondeu: “Eu gosto mais do meu objecto  
do que de outro igual a ele!” 

 

Dd.in  Hm.f  is  ini.n.i  Xry-Hbt  Hry-tp  DADA-m-anx  

E sua majestade disse: “Ide e trazei-me o sacerdote leitor chefe Djadjaemankh! 
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 ini.in.tw.f  n.f  Hr-awy  Dd.in  Hm.f  DADA-m-anx  sn.i 

 E ele foi-lhe trazido imediatamente. Sua majestade disse-lhe: “Djadjaemankh, 
 meu irmão, 

  

 iw  iri.n.i  mi  nA  Dd.n.k  wn.in  ib  n  Hm.f  qb[b]  n  mAA  Xnn.sn 

 eu fiz como tu me tinhas dito, e o coração de sua64 majestade acalmou-se ao 
 vê-las remar. 

  

 aHa.n  nxAw  n  mfAkt  mAwt  nt  wat  nt  Styt  xr  Hr  mw 

 Mas o pingente pisciforme de turquesa nova de uma, da remadora da popa,  
 caiu à água 

  

 aHa.n.s  gr.ti  nn  Xnit  ii.n  HDi.n.s  pAy.s  rmn  aHa.n  Dd.n.i  n.s 

 e ela parou logo, deixando de remar e desfazendo a sua equipa. Então eu  
 disse-lhe:  

  

 tm.t  Xni  Hr  m  aHa.n  Dd.n.s  n.i  nxAw  pw  n  mfAkt  mAt   

 “Porque é que tu não remas?” E ela respondeu: “O pingente pisciforme de 
 turquesa nova 

  

 xr  Hr  mw  aHa.n  Dd.n.i  n.s  Xni  mt  ink  DbA[.i]  sw  aHa.n  Dd.n.s  n.i 

 caiu à água.” Então eu disse-lhe: “Rema! Eu próprio substitui-lo-ei.” Mas ela 
 respondeu-me: 

  

 mri.i  Hnw.i  r  snty.f  aHa.n  Dd.n  Xry-Hbt  Hry-tp  DADA-m-anx   

 “Eu gosto mais do meu objecto do que de outro igual a ele!” Então, o sacerdote 
 leitor chefe Djadjaemankh 

  

 Ddt.f  m  HkA  aHa.n  rdi.n.f  rmn  n  mw  n  pA  S  Hr  wa.sn 

 disse ele como magia65 e logo pôs metade da água do lago sobre a outra, 
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gmi.n.f  pA  nxAw  wAH  Hr  pAqyt  aHa.n  ini.n.f  sw  rdi  n  Hnwt.f 

e ele encontrou o pingente pisciforme que estava sobre uma concha  
(de tartaruga)66. Então foi buscá-lo e deu-o à sua proprietária.  

 

ist  rf  ir  pA  mw  iw.f  m  mH  12  Hr  iAt.f  Dr.in.f  mH  24  r-sA  wdb.f 

Quanto à água, que era de doze côvados (de profundidade) no meio (do lago),  
acabou por ficar com 24 côvados depois de ter sido sobreposta. 

 

aHa.n  Dd.n.f  Ddt.f  m  HkAw  aHa.n  ini.n.f  nA  n  mw  n  pA  S  r 

Então pronunciou as suas palavras mágicas e conduziu as águas do lago à  

 

aHaw.sn  wrS.n  Hm.f  Hr  hrw  nfr  Hna  pr-nsw  anx  wDA  snb  mi  qi.f 

sua posição em que passávamos muito tempo. Sua majestade passou o (resto do) 
dia em festa na companhia de toda a casa real, v. p. s. 

 

pri.n  fqA.n.f  Xry-Hbt  Hry-tp  DADA-m-anx  m  bw  nb  nfr 

Depois saiu uma recompensa dele para o sacerdote leitor chefe Djadjaemankh  
com todo o tipo de coisas boas. 

 

mk  biAyt  xprt  m  rk  it.k  nsw-bit  snfrw  mAa-xrw 

Eis um prodígio que aconteceu no tempo do teu pai, o rei do Alto e do Baixo  
Egipto, Seneferu, justo de voz, 

 

m  iryt  Xry-Hbt  Hry-tp  sS  mDAt  DADA-m-anx   

que foi feito pelo sacerdote leitor chefe e escriba do rolo de papiro, Djadjaemankh.»  

 

Dd.in  Hm  n  nsw-bit  xfw  mAa-xrw  imi  di.tw  mAa  t  1000  Hnqt  ds  100 

Então, a majestade do rei do Alto e do Baixo Egipto Khufu, justo de voz, disse: 
«Que sejam feitas oferendas de mil pães, cem jarros de cerveja, 
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 iwA  1  snTr  pAd  2  n  Hm  n  nsw-bit  snfrw  mAa-xrw 

 um boi e duas bolas de incenso à majestade do rei do Alto e do Baixo Egipto  
 Seneferu, justo de voz,   

  

 Hna  rdit  di.tw  Sns  1  Hnqt  Dwiw  1  snTr  pAd  n 

 e juntamente que seja oferecido um bolo, um jarro de cerveja e uma bola de 
incenso67 ao 

  

 Xry-Hbt  Hry-tp  sS  mDAt  DADA-m-anx 

 sacerdote leitor chefe e escriba do rolo de papiro, Djadjaemankh,68 

  

 iw  mAA.n.i  sp.f  n  rx  iri.in.tw  mi  wDt  nbt  Hm.f   

 pois eu vi o seu acto de sabedoria.» E foi feito tudo como ordenara sua  
 majestade.  

  

 aHa  pw  iri.n  sA-nsw  Hr-dd.f  r  mdt  Dd.f  ...  ...  n  sp ...  ...  ...  (?) 

 Então o filho do rei Hordedef69 levantou-se para falar e disse: «… … … … … … 
 … … … 

  

 m  rxt.n  ntyw  swA  n  rx.n  tw  mAat  r grg  [iw  wn  xr] 

 ao nosso conhecimento que morrem: não conheces a verdade mais do que a  
 mentira70. Mas existe junto à 

  

 Hm.k  m-hAw.k  n  rx.f  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... 

 tua majestade, no teu próprio tempo, (alguém) que não é (teu) conhecido … … 
 … … … … … … … …71.» 

  

 Dd.in  Hm.f  iSst  [pw]  Hr-[dd.f  sA.i  Dd.in  sA-nsw  Hr-]dd.f 

 Sua majestade disse: «Quem é ele, Hordedef, meu filho?» O filho do rei, 
 Hordedef, respondeu: 
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iw  wn  nDs  Ddi  rn.f  Hmsi.f  m  Dd-snfrw  mAa-Hrw 

«Existe um homem chamado Djedi, que vive em Djedseneferu, justo de voz72. 

 

iw.f  m  nDs  n  rnpt  110  iw.f  Hr  wnm  t  500  rmn  n  iH  m  iwf 

Ele é um homem de 110 anos de idade, que come73 500 pães, um quarto 
dianteiro de boi de carne,  

 

Hna  swri  Hnqt  ds  100 r-mn  m  hrw  pn  iw.f  rx  Ts  tp  Hsq 

e bebe cem jarros de cerveja, incluindo este dia. Ele sabe como voltar a juntar  
uma cabeça cortada; 

 

iw.f  rx  rdit  Sm  mAi  Hr  sA.f  arq.f  Hr  tA  iw.f  rx  tnw 

ele sabe como fazer andar um leão atrás de si, com a trela74 por terra; ele  
conhece o número 

 

ipwt  nt  wnt  nt  DHwty  ist  wrS  Hm  n  nsw-bit  x[w]fw  mAa-xrw 

de câmaras secretas do santuário de Tot.» Ora, a majestade do rei do Alto e do 
Baixo Egipto Khufu, justo de voz, passava o tempo 

 

Hr  HHy  n.f  nA  n  ipwt  nt  wnt  nt  dHwty  r  irit  n.f  mitt  iry  n  Axt.f   

a procurar ele próprio as câmaras secretas do santuário de Tot, de modo a   
poder fazer o mesmo no seu horizonte75. 

 

Dd.in  Hm.f  Ds.k  ir.f  Hr-dd.f  sA.i  ini  tw.k  n.i  sw   

Então sua majestade disse: «Tu próprio, Hordedef, meu filho, irás trazê-lo à 
minha presença.»  

 

aHa.n  sspd  aHaw  n  sA-nsw  Hr-dd.f  SAs  pw  iri.n.f  m  xntyt 

Então foram preparados barcos para o filho do rei Hordedef e ele viajou para sul 
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 r  Dd-snfrw  mAa-xrw  xr  m-xt  nA  n  aHaw   

 em direcção a Djedseneferu, justo de voz. Quando estes barcos chegaram  

  

 mni  r  mryt  SAs  pw  iri.n.f  m  Hrty  snDm.n.f  m  qniw  n  hbny 

 e atracaram no cais, este viajou fazendo-o em terra, sentado num  
 palanquim de ébano  

  

 nbAw  m  ssnDm  gnX  rf  m  nbw  xr  m-xt  spr.f  r  Dd 

 e varas de transporte de madeira sesnedjem76 embutidas a ouro. Quando  
 chegou a (casa de) Djedi77, 

  

 aHa.n  wAH  pA  qniw  aHa  pw  iri.n.f  r  wSd.f  gmi.n.f  sw  sDr 

 o palanquim foi posto no chão e ele [Hordedef] levantou-se para se dirigir a ele 
 [Djedi] e encontrou-o deitado 

  

 Hr  tmA  m  sS  n  pr.f  Hmw  Xr  tp.f  Hr  amam  n.f 

 numa esteira à entrada de sua casa: um servo a segurar-lhe a cabeça, que ia  
 ungindo,  

  

 ky  Hr  sin  rdwy.fy  aHa.n  Dd.n  sA-nsw  Hr-dd.f  iw  xrt.k  mi 

 outro massajava-lhe os pés78. Então o filho do rei, Hordedef, disse: «O teu  
 estado é como 

  

 anx  tp-m  tni  xr  iAwt  st-mni  st-qrs  st-smA-tA 

 de quem vive antes (de atingir) muita idade79 – na velhice ficamos  
 moribundos, em estado de meter no sarcófago, de enterrar – 

  

 sDr  r  sSp  Sw  m  xAyt  nn  kHkHt  nt  sryt 

 (de quem) dorme até o dia amanhecer80, vazio em doenças e seco de tosse81. 
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nD-xrt  imAxy  pw  ii.n.i  aA  r  nis  r.k  m  wpwt  nt 

Saudações a este venerável! Eu vim aqui para te chamar, numa missão do 

 

it.i  x[w]fw  mAa-xrw  wnm.k  Spssw  n  dd  nsw 

meu pai Khufu, justo de voz82. Tu comerás coisas valiosas dadas83 pelo rei 

 

DfAw  n  imyw  Smsw.f  sbi.f  tw  m  aHaw  nfr  n  itw.k 

e alimentos reservados aos que estão ao seu serviço. Ele far-te-á passar uma 
boa vida até (te juntares aos) teus pais 

 

imyw  Xrt-nTr  Dd.in  Ddi  pn  m  Htp  sp-sn  Hr-dd.f  sA-nsw 

que estão na necrópole.» Então Djedi respondeu: «Em paz, em paz84, Hordedef, 
filho do rei, 

 

mry  n  it.f  Hsi  tw  it.k  x[w]fw  mAa-xrw  sxnti.f 

amado de seu pai! Possa o teu pai Khufu, justo de voz, favorecer-te! Possa ele 
avançar 

 

st.k  m  iAwiw  Snit  kA.k  xt  r  xfty.k  rx  bA.k   

a tua posição entre os anciãos! Possa o teu ka combater contra o teu inimigo! 
Possa o teu ba saber 

 

wAwt  afdt  r  sbxt  nt  Hbs  bAg  nD-xrt  sA-nsw  pw 

os caminhos que conduzem ao portal que abriga quem vê85! Saudações a este  
filho do rei!» 

 

aHa.n  Aw.n  n.f  sA-nsw  Hr-dd.f  awy.fy  aHa.n  saHa.n.f  sw  wDA  pw  iri.n.f 

Então o filho do rei Hordedef estendeu-lhe os braços e depois levantou-o. Depois 
ele foi  
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 Hna.f  r  mryt  Hr  rdit  n.f  a.f  aHa.n  Dd.n  Ddi  imi  di.tw  n.i  wa  n 

 consigo para a margem do rio, dando-lhe o braço. Então Djedi disse: «Faz com  
 que me seja dada uma 

  

 qAqAw  ini.tw.f  n.i  Xrdw  Hr  sSw.i  aHa.n  rdi  aHa  n.f  imw  2  Hna  ist.sn 

 barca, para que me traga (os meus) filhos e os meus rolos de papiro86.» Então 
 dois barcos e suas equipagens foram postos ao seu serviço 

  

 iwt  pw  iri.n  Ddi  m  xdi  m  wsx  nty  sA-nsw  Hr-dd-f  im.f 

 e Djedi veio em direcção ao norte no barco do próprio filho do rei, Hordedef. 

  

 xr  m-xt  spr.f  r  Xnw  aq  pw  iri.n  sA-nsw  Hr-dd.f  r  smit 

 Assim que chegou ao palácio, o filho do rei, Hordedef, entrou para informar 

  

 n  Hm  nsw-bit  x[w]fw  mAa-xrw  Dd.in  sA-nsw  Hr-dd.f  ity anx  wDA  snb 

 a majestade o rei do Alto e do Baixo Egipto Khufu, justo de voz. O filho do rei,  
 Hordedef, disse: «Soberano, v. p. s., 

  

 nb.i  iw  ini.n.i  Ddi  Dd.in  Hm.f  is  ini.n.i  sw  wDA  pw  iri.n  Hm.f 

 meu senhor, eu trouxe Djedi.» Sua majestade respondeu: «Vai! Trá-lo à minha 
 presença.» Depois, sua majestade dirigiu-se 

  

 r  wAxy  n  pr-aA  anx  wDA  snb  sTA.in.tw  n.f  Ddi  Dd.in  Hm.f  pty  st  Ddi 

 para a colunata do pátio de entrada do palácio, v. p. s., e Djedi foi introduzido 
 nela. Sua majestade disse: «Como é isto, Djedi, 

  

 tm  rdi  mAA.n.i  tw  Dd.in  Ddi  nisw  pw  iy  ity  anx  wDA  snb 

 que eu nunca te tinha visto?» Djedi respondeu: «Aquele que é chamado vem,  
 soberano, v. p. s.! 

185
T 

187
T 

189
T 

8,10 

183 
T 

186
T 

182 
T 

184 
T 

188 
T 

180
T 

8,5 

181 
T 



 KHUFU E OS MÁGICOS  

 49

 

nis  r.i  mk  wi  ii.kwi  Dd.in  Hm.f  in  iw  mAat  pw  pA  Dd 

Chamaram-me e eis que eu vim!» Sua majestade disse: «O que dizem é 
verdade? 

 

iw.k  rx  ti  Ts  tp  Hsq  DD.in  Ddi  tiw  iw.i  rx.kwi  ity 

Que tu sabes como voltar a juntar uma cabeça cortada?» Djedi respondeu: 
«Sim. Eu sei, soberano, 

 

anx  wDA  snb  nb.i  Dd.in  Hm.f  imi  ini.tw  n.i  xnr  nty  m  xnrt 

v. p. s., meu senhor.» Sua majestade disse: «Que me tragam o prisioneiro que 
está na prisão,  

 

wdi  nkn.f  Dd.in  Ddi  n  is  n  rmt  ity  anx  wDA  snb  nb.i 

a sua sentença será executada.» Djedi respondeu: «Mas um ser humano não, 
soberano, v. p. s., meu senhor! 

 

mk  n  wD.tw  irit  mnt  iry  n  tA  awt  Spst  aHa.n  ini  n.f  smn 

Olha, não é permitido fazer semelhante coisa ao gado nobre87!» Então 
trouxeram-lhe (um) ganso, 

 

wDa  tp.f  aHa.n  rdi  pA  smn  r  gbA  imnty  n  wAxy 

a quem tinham cortado a cabeça. Depois puseram o ganso no lado direito da 
colunata do pátio de entrada 

 

DADA.f  r  gbA  iAbty  n  wAxy  aHa.n  Dd.n  Ddi  Ddt.f 

e a sua cabeça no lado esquerdo da colunata do pátio de entrada. Então Djedi 
pronunciou88 

 

m  HkA  wn.in  pA  smn  aHa  Hr  HbAbA  DADA.f 

palavras mágicas. O ganso levantou-se bamboleando-se89 e a sua cabeça 
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 m  mitt  xr  m-xt  spr.f  wa  r  wa  aHa.n  pA  smn  aHa  Hr 

 fez o mesmo. Assim que uma alcançou uma, o ganso parou e  

  

 gAgA  aHa.n  rdi.n.f  ini.tw  n.f  xt-aA  iri.n.tw  r.f  m  mitt  aHa.n  rdi.n  Hm.f 

 cacarejou90. Depois fez com que lhe trouxessem um (ganso) khetaa91 e fez o 
 mesmo com ele. Sua majestade fez ainda  

  

 ini.n.tw  n.f  kA  sxr  tp.f  r  tA  aHa.n  Dd.n  Ddi  Ddt.n.f  m  HkAw 

 com que lhe trouxessem um touro cuja cabeça fora deitada por terra. Djedi 
 pronunciou palavras mágicas 

  

 aHa.n  pA  kA  aHa  Hr  sA.f  arq.f  xr  r  tA  aHa.n  Dd.n  pA  nsw  x[w]fw 

 e o touro põs-se de pé atrás dele, com a corda por terra92. Então, disse o rei  
 Khufu, 

  

 mAa-xrw  pA  irf  Dd  iw.k  rx.ti  tnw  nA  n  ipt 

 justo de voz: «Também se diz que conheces o número de câmaras secretas 

  

 nt  wnt  nt  DHwty  Dd.in  Ddi  Hsi.ti  n  rx.i  tnw  iry 

 do santuário de Tot.» Djedi respondeu: «Por favor! Eu não conheço o número   
 disso,  

  

 ity  anx  wDA  snb  nb.i  iw.i  swt  rx.kwi  bw  nty  st  im  Dd.in  Hm.f 

 soberano, v. p. s., meu senhor! Mas sei o lugar onde isso está lá.» Sua 
 majestade disse: 

  

 iw{i}  rf  tn  Dd.in  Ddi  pn  iw  afdt  im  nt  ds  m  at   

 «Onde?» E Djedi respondeu: «Há um cofre, de sílex, numa sala 

205
T 

207
T 

9,5 

203 
T 

206
T 

202
T 

204
T 

208
T 

200
T 

8,25 

201
T 

? 



 KHUFU E OS MÁGICOS  

 51

 

sipty  rn.s  m  iwnw  [mk  st]  m  tA  afdt  [Dd.in  Hm.f 

chamada de “inventário”, em Iunu93. Olha, é aí nesse cofre!» Sua majestade 
disse: 

 

is  ini.n.i  sy]  Dd.in  Ddi  ity  anx  wDA  snb  nb.i  mk  nn  ink  is 

«Vai! Trá-lo para mim!94» Mas Djedi respondeu: «Soberano, v. p. s., meu  
senhor! Olha, na verdade não serei eu  

 

inn.n.k  sy  Dd.in  Hm.f  in  m  rf  ini.f  n.i  sy  Dd.in  Ddi  in  iAwi 

que ta trarei!» Sua majestade disse: «Quem mo trará então?» Djedi respondeu: 
«Será o mais velho95 

 

n  pA  Xrdw  3  nty  m  Xt  n  rd-Ddt  ini.f  n.k  sy  Dd.in  Hm.f 

dos três filhos que estão no ventre de Reddjedet quem to trará.» Sua  
majestade disse: 

 

mri.i  is  st  nA  Ddy.k  pty  sy  tA  rd-Ddt  Dd.in  Ddi 

«Eu quero-o! Isso que tu dizes96: quem é Reddjedet?» Djedi respondeu: 

 

Hmt  wab  pw  n  ra  nb  sA-Xbw  iwr.ti  m  Xrdw  3  n  ra  nb  sA-Xbw 

«É a mulher de um sacerdote de Ré, senhor de Sakhebu97, que está grávida 
de três crianças de Ré, senhor de Sakhebu98. 

 

iw  Dd.n.f  r.s  iw.sn  r  irit  iAt  twy  mnxt  m  tA  pn  r  Dr.f 

Ele disse a respeito deles: «Eles vão exercer esta generosa função99 em toda 
esta terra 

 

iw  iAwi  n.sn  imy  r  irit  wr-mAw  m  iwnw  wn.in  Hm.f  ib.f  wA  r  Dwt  Hr.s 

e que o mais velho entre eles irá ser grande vidente100 em Iunu.» O coração  
de sua majestade caiu na tristeza por causa disto101. 
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 Dd.in  Ddi  pty  irf  pA  ib  ity  anx  wDA  snb  nb.i  in  iri.tw  Hr  pA 

 (Mas) Djedi disse: «Porque age assim o (teu) coração, soberano, v. p. s.,  
 meu senhor? É por causa das 

  

 Xrdw  3  Dd.n.i  kA  sA.k  kA  sA.f  kA  wa  im.s[n]  Dd.in  Hm.f 

 três crianças que mencionei? Nessa ocasião o teu filho, em seguida o filho dele 
 e (só) depois um dos deles102.» Sua majestade disse:  

  

 msi.s  irf  sy  nw  rd-Ddt  msi.s  m  Abd  1  prt  15  sw  Dd.in  Hm.f 

 «Quando é que Reddjedet dará à luz?» «Ela dará à luz103 no primeiro mês de  
 Peret104, dia quinze.» E sua majestade disse: 

  

 iw  sti  Tsw  nw  rmwy  mr  Hsq  bAk.i  A  n  st  Ds.i  kA  mAA.n.i  tA  Hwt-nTr 

 «É quando os bancos de areia do canal dos Dois Peixes estão a cortar a 
 passagem105. Servidor106, eu próprio passá-los-ei e então irei ver o templo 

  

 nt  ra  nb  sA-Xbw  Dd.in  Ddi  kA  rdi.i  xpr  mw  nw  mH  4  Hr  Tsw  nw  rmwy  mr 

 de Ré, senhor de Sakhebu.» Djedi respondeu: «Então eu farei com que haja 
 quatro côvados de água sobre os bancos de areia do canal dos Dois Peixes.» 

  

 wDA  pw  iri.n  Hm.f  r  aH.f  Dd.in  Hm.f  imi  di.tw  m  Hr  n  Ddi 

 Então sua majestade dirigiu-se para o seu palácio107, dizendo: «Que seja  
 ordenado a Djedi  

  

 r  pr  sA-nsw  Hr-dd.f  Hmsi.f  Hna.f  iri  aqw.f  m  t  1000 

 para (ir)108 para casa do filho do rei, Hordedef, e que more com ele. Que lhe  
 sejam asseguradas provisões de mil pães, 

  

 Hnqt  ds  100  iwA  1  iAqt  xrS  100  iri.in.tw  mi  wDt  nbt  Hm.f 

 cem jarros de cerveja, um boi e cem feixes de vegetais.» E foi feito 
 tudo como ordenara sua majestade109. 

223
T 

222
T 

224
T 

217 
T 

9,20 

218 
T 

219 
T 

216 
T 

220
T 

221
T 

9,15 



 KHUFU E OS MÁGICOS  

 53

 

wa  m  nn  hrw  xpr  wn.in  rd-Ddt  Hr  Snt.s  qsn  mss.s  Dd.in  Hm  n 

Num desses dias110 chegou o sofrimento de Reddjedet e o seu trabalho de  
parto foi difícil. Então disse a majestade de 

 

ra  nb  sA-Xbw  n  ist  nbt-Hwt  msxnt  Hqt  Xnmw  Hwy  A 

Ré, senhor de Sakhebu, a Ísis, Néftis, Meskhenet, Heket e Khnum: «Possam  
então 

 

SAs.tn  smsy.tn  rd-Ddt  m  pA  Xrdw  3  nty  m  Xt.s 

ir e libertar Reddjedet das três crianças que estão no seu ventre 

 

nty  r  irit  iAt  twy  mnxt  m  tA  pn  r  Dr.f  qd.sn  rw-prw.tn 

e que irão exercer esta generosa função em toda esta terra. Eles construirão os 
vossos templos, 

 

sDfAy.sn  xAwt.tn  swAD.sn  wDHw.tn  saAy.sn 

eles aprovisionarão os vossos altares, eles farão prosperar as vossas mesas 
de oferendas, eles aumentarão 

 

Htpw-nTr.tn  wDA  pw  iri.n  nn  nTrw  iri.n.sn  xprw.sn  m  xnyt 

a satisfação do deus111. Estas deuses112 (então) partiram depois de terem  
tomado a forma de mulheres músicas 

 

Xnmw  Hna.sn  Xr  qni  spr  pw  iri.n.sn  r  pr  ra-wsr  gmi.n.sn  sw 

e Khnum ia com elas transportando a bagagem. Eles chegaram à casa de  
Rauser113 e encontraram-no 

 

aHa  dAiw  sxd  wn.in.sn  Hr  ms  n.f  mnit.sn  sxmw  aHa.n  Dd.n.f  n.sn 

em pé com a tanga em desordem114. Elas deram-lhe de presente os seus  
colares e as sistros115 e ele disse-lhes: 
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 Hnwt.i  mtn  st  pw  ntt  mn.s  qsn  msi.s  aHa.n  Dd.n.sn  rdi.k  mAA.n  sy 

 «Minhas senhoras116! Vede! A mulher está a sofrer! O seu trabalho de parto  
 está difícil!» Então elas disseram: «Deixa-nos vê-la. 

  

 mk  n  rx  wyn  smsy  aHa.n  Dd.n.f  n.sn  wDAw  aq  pw  iri.n.sn  tp  m 

 Olha! Nós sabemos como fazer um parto!» Ele respondeu-lhes: «Ide.» Eles 
 entraram e dirigiram-se a  

  

 rd-Ddt  aHa.n  xtm.n.sn  at  Hr.s  Hna.s  aHa.n  rdi.n  sy  ist  xft-Hr.s 

 Reddjedet. E depois eles fecharam o quarto sobre ela e com ela 117. Então Ísis 
 colocou-se diante dela, 

  

 nbt-Ht  HA.s  Hqt  Hr  sxAx  mswt  aHa.n  Dd.n  ist  imi.k  wsr 

 Néftis atrás e Heket apressou o trabalho de parto. E Ísis disse: «Não sejas tão 
 forte 

  

 m  Xt.s  m  rn.k  pwy  n  wsr-r.f  war.in  Xrd  pn  tp  awy.sy  m  Xrd  n  mH  1 

 no seu ventre! O teu nome será User-ref118!» E a criança precipitou-se nos  
 seus braços. Era uma criança com um côvado119 

  

 rwd  qsw.f  nxbt  atw.f  m  nbw  afnt.f  m  xsbd  mAa 

 e ossos fortes. O revestimento dos seus membros era em ouro120 e um toucado  
 de verdadeiro lápis-lazúli. 

  

 iai.n.sn  sw  Sad  XpA.f  rdi  Hr  ifdy  m  Dbt 

 Elas lavaram-no, cortaram-lhe o cordão umbilical e puseram(-no) numa cama  
 de tijolo121. 

  

 aHa.n  ms.n  sy  msxnt  r.f  aHa.n  Dd.n.s  nsw  irit.fy  nsyt 

 Depois Meskhenet foi até junto dele e disse: «Um rei que assumirá a realeza 
  

243 
T 

242 
T 

237 
T 

238 
T 

235
T 

240
T 

241
T 

10,10 

236
T 

239 
T 

234 
T 

10,5 



 KHUFU E OS MÁGICOS  

 55

 

m  tA  pn  r  Dr.f  xnmw  Hr  swDA  Haw.f  rdi.in  sy  ist  xft-Hr.s 

em toda esta terra.» E Khnum deu vigor ao seu corpo122. Ísis colocou-se 
(novamente) diante dela,  

 

nbt-Ht  HA.s  Hqt  Hr  sxAx  mswt  dD.in  ist  imi.k  

Néftis atrás e Heket apressou o trabalho de parto. Ísis disse: «Não  

 

sAH  m  Xt.s  m  rn.k  pwy  n  sAH-ra  war.in  Xrd  pn 

resistas no seu corpo! O teu nome será Sahré123.» E a criança precipitou-se 

 

tp  awy.sy  m  Xrd  n  mH  wa  rwd  qsw.f  nxbt  atw.f  [m  nbw]  afnt.f   

nos seus braços. Era uma criança com um côvado e com ossos fortes. Tinha 
os membros revestidos a ouro124 e um toucado 

 

m  xsbd  mAa  iai.n.sn  sw  Sad  XpAw.f  rdi  Hr   

de verdadeiro lápis-lazúli. Elas lavaram-no, cortaram-lhe o cordão umbilical e  
puseram(-no) 

 

ifdy  m  Dbt  aHa.n  ms.n  sy  msxnt  r.f  aHa.n  Dd.n.s  nsw   

numa cama de tijolo. Depois Meskhenet foi até junto dele e disse: «Um rei  

 

irit.fy  nsyt  m  tA  pn  r  Dr.f  wn.n  in  xnmw  Hr  swDA   

que assumirá125 a realeza em toda esta terra.» E Khnum deu vigor  

 

atw.f  rdi.in  sy  ist  xft-Hr.s  nbt-Ht  HA.s  Hqt  Hr  sxAx  mswt 

aos seus membros. Ísis colocou-se (novamente) diante dela, Néftis atrás e   
Heket apressou o trabalho de parto.  
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 dD.in  ist  imi.k  kkw  m  Xt.s  m  rn.k  pwy  n  kkw 

 Ísis disse: «Não permaneças nas trevas do seu corpo! O teu nome será  
 Keku126.» 

  

 war.in  Xrd  pn  tp  awy.sy  m  Xrd  n  mH  1  rwd  qsw.f  nxbt  atw.f   

 E a criança precipitou-se nos seus braços. Era uma criança com um  
 côvado e com ossos fortes. Tinha os membros revestidos 

  

 m  nbw  afnt.f  m  xsbd  mAa  aHa.n  ms.n  sy  msxnt  r.f  aHa.n  Dd.n.s 

 a ouro e um toucado de verdadeiro lápis-lazúli. Depois Meskhenet foi até junto  
 dele e disse127: 

  

 nsw  irit.fy  nsyt  m  tA  pn  r  Dr.f  wn.n  in  xnmw  Hr  swDA 

 «Um rei que assumirá a realeza em toda esta terra.» E Khnum deu vigor 

  

 atw.f  iai.n.sn  sw  Sad  XpAw.f  rdi  Hr  ifdy  m  Dbt   

 aos seus membros. Elas lavaram-no, cortaram-lhe o cordão umbilical e 
 puseram(-no) numa cama de tijolo. 

  

 prt  pw  iri.n  nn  nTrw  sms.n.sn  rd-Ddt  m  pA  Xrdw  3  aHa.n 

 Os deuses saíram depois de terem libertado Reddjedet das três crianças e 
 então 

  

 Dd.n.sn  nDm  ib.k  ra-wsr  mk  msi  n.k  Xrdw  3  aHa.n  Dd.n.f  n.sn 

 disseram: «Alegra o teu coração Rauser, pois trouxemos-te três crianças!»  
 Ele respondeu-lhes: 

  

 Hnwt.i  pty  irit.i  n.tn  HA  di.tn  pA  itw  1  n  pAy.tn 

 «Minhas senhoras, que posso eu fazer por vós? Por favor, dêem este saco de  
 48 litros de cevada128 ao vosso 
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Xr  qni  iTi.tn  n.tn  sw  r  swnt  tnmw  iwh.in  sw  Xnmw 

transportador de bagagem e fiquem com ele para vós como pagamento.» E 
Khnum carregou 

 

m  pA  itw  1  wDA  pw  iri.n.sn  r  bw  ii.n.sn  im  aHa.n  Dd.n  ist  n  nn  nTrw 

o saco de 48 litros de cevada. Então eles seguiram para o lugar de onde  
tinham vindo e Ísis disse aos deuses: 

 

pty  nA  ntt  n  iy  wy.n  r.s  nn  irit  biAyt  n  nA  n  Xrdw  smi.n 

«Viemos aqui para quê, se não fizemos nenhum prodígio a estas crianças que 
possamos anunciar 

 

n  pAy.sn  it  rdi  iwt.n  aHa.n  msi.n.sn  xaw  3  n  nb  anx  wDA  snb 

ao seu pai129 que nos enviou?» Então elas criaram três coroas reais, v. p. s.,  

 

rdi.in.sn  st  m  pA  itw  1  aHa.n  rdi.n.sn  iwt  pt  m  Da  Hr  Hwyt 

e puseram-nas no saco de 48 litros de cevada. Depois elas fizeram aparecer  
no céu uma tempestade de vento e chuva, 

 

aHa.n  ann.sn  st  r  pA  pr  aHa.n  Dd.n.sn  HA  dit.n  pA  itw  1  aA 

voltaram-se em direcção a casa e disseram: «Vamos pôr o saco de 48 litros de  
grão aqui 

 

m  at  xtm.ti  r  iwt.n  Hr  xnit  mHty  aHa.n  rdi.n.sn  pA  itw  1 

numa sala selada, para quando regressarmos ao norte (para) tocar música.» 
E puseram o saco de 48 litros de grão  

 

m  at  xtm.ti  aHa.n  rd-Ddt  wab  n.s  m  wab  n  hrw  14  aHa.n 

numa sala selada130. Então Reddjedet purificou-se com uma purificação de  
catorze dias131. Depois 
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 Dd.n.s  n  wbAyt.s  in  iw  pA  pr  sspd  aHa.n  Dd.n.s  iw.f  sspd 

 ela disse à sua serva: «A casa está abastecida?» Ela respondeu: «Está  
 abastecida 

  

 m  bw  nb  nfr  wpw-Hr  hnw  n  ini.tw  aHa.n  Dd.n  rd-Ddt  tm.tw  ms 

 de todas as boas coisas, excepto de jarros [de cerveja]. Eles não foram 
 produzidos.» Reddjedet disse: «E porque é que, de facto, não  

  

 ini  hnw  Hr  m  aHa.n  Dd.n  tA  wbAyt  nfr  pw  smnx  aA 

 foram produzidos os jarros [de cerveja]?» A serva respondeu: «Não há com  
 que fazer nenhum bem aqui, 

  

 wpw  Hr  pA  itw  wa  n  nn  xnyt  iw.f  m  at  Hr  xtm.sn  aHa.n  Dd.n  rd-Ddt 

 excepto o saco de 48 litros de cevada das mulheres músicas que está na sala  
 com a sua marca.» Reddjedet disse: 

  

 hAi  ini  im.f  kA  in  ra-wsr  rdi.f  n.sn  DbA  iry  m-xt  iw.f 

 «Desce e trá-lo daí. Rauser logo lhes dará o equivalente disso quando  
 regressar.» 

  

 SAs  pw  iri.n  tA  wbAyt  wn.n.s  tA  at  aHa.n  sDm.n.s  xrw 

 (A serva) então foi, abriu a sala e ouviu uma voz 

  

 Hsy  Sma  xbt  wAg  irit  nbt  n  nsw  m  tA  at 

 a cantar, a fazer música, a dançar, a aclamar, tudo o que era feito para um  
 rei, no quarto. 

  

 SAs  pw  iri.n.s  wn.in.s  Hr  wHm  sDmt.n.s  nbt  n  rd-Ddt 

 Ela foi e fez a descrição de tudo o que tinha escutado a Reddjedet. 
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wn.in.s  Hr  dbn  tA  at  n  gmi.n.s  bw  irw  st  im  aHa.n  rdi.n.s  mAa.s 

Ela132 percorreu a sala mas sem encontrar o local onde ele [o barulho] era  
feito. Então encostou a sua fronte  

 

r  pA  XAr  gmi.n.s  iri.tw  m-Xnw.f  aHa.n  rdi.n.s  [sw]  r  pds 

ao saco e descobriu que era feito no seu interior. Ela pô-lo133 então num 
caixote, 

 

rdi  m-Xnw  ky  xtm  istn  nwi  m  dHr  rdi.n.s  st  r  at 

que foi posto dentro de outra arca, que foi reunida em uma pele de couro.  
Ela pôs isto (tudo) numa sala  

 

wnnt  Xr  Hnw.s  xtm.n.s  Hr.f  iwt  pw  iri.n  ra-wsr  m  ii  m  SA 

onde estavam os seus bens e ela selou-a sobre ele [o saco]134. Quando Rauser  
regressou, vindo dos campos,  

 

wn.in  rd-Ddt  Hr  wHm  n.f  mdt  tn  wn.in  ib.f  nfr  n  xt  nbt 

Reddjedet contou-lhe esta questão. O seu coração ficou feliz com todas (estas) 
coisas. 

 

Hmsit  pw  iri.n.sn  Hr  hrw  nfr  xr  m-xt  hrw  swA  Hr  nn  aHa.n 

Ele sentou-se e passaram um dia feliz. Mais adiante, depois que passados dias  
sobre isto, eis que 

 

Snit  rd-Ddt  xt  n  tA  wbAyt  rdi.n.s  xsf.tw  n.s  m  Hwit 

Reddjedet tem uma desavença por qualquer coisa com a serva, fazendo-a  
punir com pancada. 

 

aHa.n  Dd.n  tA  wbAyt  n  nA  n  rmt  nty  m  pA  pr  in  irt  st  nA  r.i 

Então a serva disse às pessoas que estavam em casa: «Porque foi feito isto 
contra mim135? 
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 iw  msi.n.s  nsyw  3  iw.i  r  Smt  Dd  st  n  Hm  n  nsw-bit  x[w]fw  mAa-xrw 

 Ela deu à luz três reis! Irei contá-lo à majestade do rei do Alto e do Baixo Egipto 
 Khufu, justo de voz.» 

  

 SAs  pw  iri.n.s  gmi.n.s  sn.s  n  mwt.s  iAwy  Hr  mr  mHy  nwt 

 Ela foi e encontrou o seu irmão mais velho da sua mãe136 a atar fios de linho137 
  

  

 Hr  xtyw  aHa.n  Dd.n.f  n.s  irit  r  tn  idyt  Srt   

 na eira. Então ele disse-lhe: «Onde tens tu que fazer, rapariga mais 
 pequena?»  

  

 wn.in.s  Hr  wHm  n.f  mdt  tn  aHa.n  Dd.n  n.s  pAy.s  sn  iri  is  irr  pA 

 Ela contou-lhe o assunto e o seu irmão disse-lhe: «Faz-se o que estás a fazer, 

  

 iit  tp  im.i  iw.i  Hr  snsn  wTst  aHa.n [ TAw]t.n.f  mHy  SAi  r.s 

 vindo previamente ter comigo para me associares a essa denúncia?» Então ele 
 pegou num molho de linho contra ela 

  

 aHa.n  iri.n.f  r.s  sxt  bint  SAs  pw  iri.n  tA  wbAyt  r 

 e deu-lhe uma pancada malvada. A serva então foi para   

  

 init  n.s  ikn  [n]  mw  aHa.n  iTt.n  sy  msH   

 fugir arrastando-se pela água, mas um crocodilo apanhou-a.  

  

 SAs  pw  iry  r  Dd  st  n  rd-Ddt  in  pAy.s  sn  gmi.n.f 

 Foi contar isto a Reddjedet e o seu irmão encontrou 
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rd-dDt  Hmsi.ti  tp.s  Hr  mAst.s  ib.s  Dw  r  xt  nbt  aHa.n  Dd.n.f  n.s 

Reddjedet sentada, com a cabeça sobre os joelhos e o coração vazio de todas as 
coisas. Então ele disse-lhe: 

 

Hnwt.i  irt  pA  ib  Hr  m  aHa.n  Dd.n.s  tA  pw  ktt  xprt  m  pA  pr 

«Minha senhora, porque está o teu coração assim?» Ela respondeu-lhe: «É  
a pequena que cresceu nesta casa! 

 

mk  ms  sy  Sm.ti  r  Dd  iw.i  r  Smt  wTs.i 

Olha, na verdade ela saiu dizendo: “Eu vou denunciar”!»  

 

aHa.n  rdi.n.f  tp.f  m  Xrw  aHa.n  Dd.n.f  Hnwt.i  xn  sy  iTi.ti  r  Dd  n.i 

Então ele baixou a cabeça e disse: «Minha senhora, ela veio para me contar  

 

... ... ... .i  iry.s  A  r-gs.i  aHa.n  iri.n.i  n.s  sxt  bint  aHa.n[.s]   

... ... ... . Na verdade, quando chegou ao pé de mim eu dei-lhe uma forte 
pancada. Então ela 

 

Sm.ti  r  ikn  n.s  nhyw  n  mw  aHa.n  iTt.n  sy  msH 

foi arrastando-se pela água e um crocodilo apanhou-a138.» 
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NOTAS: 
1 Perdeu-se toda a narrativa deste primeiro conto, restando apenas a conclusão: as oferendas funerárias que o segun-

do rei da IV dinastia, Khufu (c. 2589-2566), manda fazer em honra do provável segundo rei da III dinastia, 
Djoser (c. 2668-2649), conhecido na época pelo seu nome de Hórus Netjerikhet, e do seu sacerdote leitor chefe. 
Não é seguro a quantidade de linhas ou de páginas perdidas. A página considerada com o número 1 pode ser a 
segunda! Até as linhas existentes nessa página não estão completas. Contudo, mesmo com as ausências, a partir 
da segunda história há sempre um fio condutor. Para melhorar a sua compreensão, seguimos quase por completo 
as propostas de restauro feitas por Erman, com base noutras passagens do papiro, uma vez que uma das facetas 
da técnica de redacção dos contos egípcios era a repetição de certas frases ao longo de um mesmo conto. Aliás, é 
a metodologia de Blackman, que nos informa que uma quantidade significativa de caracteres das partes mais de-
terioradas desapareceu entre a sua leitura (1936) e a de Erman (1890), o que comprovamos comparando as foto-
grafias dos papiros. Nas partes restauradas não achámos necessário sobrepor o tracejado, uma vez que elas não 
estão efectivamente lá. 

2 Como explica Erman, esta é uma das variantes do nome de Khufu:  (xwfw),  (xfw),  (xfw), 
 (xfwf),  (xfw-ra) (A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, I, p. 17). Nós acrescentamos 

que da primeira,  (xwfw), existe desde 1922 no acervo da colecção egípcia do Museu Calouste Gulben-
kian, em Lisboa, um exemplo num fragmento de baixo-relevo do túmulo da princesa Meritités, de calcário poli-
cromo do Império Antigo, IV dinastia, com 23 cm de altura por 31,5 cm de largura (M. H. ASSAM, Arte Egípcia, 
pp. 34-37; L. M. ARAÚJO, Arte egípcia. Colecção Calouste Gulbenkian, pp. 60-62). 

3 A expressão «justo de voz» ou «justificado» (mAa-xrw), que vulgarmente aparece abreviada nas traduções (j. v.), é 
um epíteto utilizado como complemento dos nomes das pessoas mortas, provavelmente com um significado pró-
ximo de «o falecido» (A. H. GARDINER, Egyptian Grammar, pp. 50-51). 

4 Com rigor, o imperativo irregular do verbo rdi, a palavra imi, implicava a construção da frase «Fazei oferendas de 
1000 pães…» (cf. Á. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Diccionario de Jeroglíficos Egipcios, pp. 85 e 198). 

5 Neste papiro aparece frequentemente o caracter G. D35 (  ) como substituto da preposição n, G. N35 (  ) e, 
portanto, sem o significado habitual de negação, o que Gardiner diz ser frequente em papiros do início da XVIII 
dinastia. Acrescenta que é frequente ser transcrito de forma errada por  , que é o caso de Erman (A. H. GAR-

DINER, Egyptian Grammar, p. 126; R. O. FAULKNER, Concise Dictionary, p. 164; A. ERMAN, Die Märchen des 
Papyrus Westcar, II). 

6 A questão da III dinastia ter sido fundada por Djoser ou por Nebka, que nos aparece também neste conto já a se-
guir, não está ainda encerrada, devido uma série de problemas levantados com o estudo da onomástica real e da 
cronologia, e com a falta de fontes mais precisas sobre esta questão. No Dicionário do Antigo Egipto, na entrada 
«Djoser» afirma-se que é «por alguns considerado o seu fundador [da III dinastia], para outros é o segundo da 
lista»; na entrada «Nebka» diz-se que é o «nome de um monarca da III dinastia, considerado como seu funda-
dor», também conhecido por Sanakht, em cuja entrada se diz que «foi o fundador da terceira dinastia»; e na en-
trada «Onomástica real», embora haja a ressalva de que não se garante que em algumas «dinastias a ordem de 
apresentação dos nomes dos monarcas corresponda exactamente à ordem sucessória proposta», a III dinastia é 
composta por cinco reis pela seguinte ordem: Hórus Nebka (Sanakht), Hórus Netjerikhet (Djoser), Hórus 
Sekhemkhet (Djoser Teti), Hórus Khaba e Hórus Huni. Nas entradas «Nebka» e «Sanakht» é também referido 
que se desconhece o grau de parentesco entre Nebka e Djoser, bem como o facto de ainda se desconhecer o seu 
túmulo. No Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne não se faz referência ao posicionamento de Djoser na III 
dinastia, afirmando-se apenas que foi um rei dessa dinastia, com o nome de Hórus de Netjerikhet, e não há en-
tradas para Nebka nem para Sanakht. No British Museum Dictionary of Sncient Egypt, diz-se que Djoser, cujo 
nome de Hórus é Netjerikhet, é «o primeiro governante da III dinastia» e também não há entradas para Nebka e 
Sanakht. No Dictionnaire des Pharaons diz-se na entrada «Djoser» que é o «segundo faraó da III dinastia», que 
teve o nome de Hórus Netjerikhet e que reinou dezanove anos. Não há entrada para Nebka, mas em «Nebkarê» 
mandam-nos ver «Sanakht», que não tem entrada mas surge integrado na entrada «III dinastia». Aí as coisas 
complicam-se com o estabelecimento da III dinastia: «a lista dos faraós da III dinastia estabelece-se assim: Ne-
bka, Djoser (Netjerikhet), Djoserty (Sekhemkhet), Nebkaré (Sanakht) e Huni (Khaba). Após Nebkaré, Sanakht e 
Khaba aparece um ponto de interrogação, que não aparece com nenhum dos outros nomes. No livro Crónicas 
dos Faraós a ordem atribuída à III dinastia é: Sanakht (Nebka), Djoser (Netjerikhet), Sekhemkhet, Khaba e Hu-
ni. No tomo I da obra L’Egypte et la vallée du Nil, Vercoutter inclui o seguinte quadro, intitulado «Quadro IX – 
Os faraós da III dinastia»: 

 

•
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Monumentos e docu-

mentos contemporâneos Listas reais Maneton 

Nome de 
Hórus 

Nome das 
Duas Se-
nhoras a) 

Abido Sakara 
Papiro de 

Turim 

Dura-
ção do 
reinado 

a. C. 
Nove reis 
(var. oito) 

Dura-
ção 

Sanakht 
Neterkhet 
Sekhemkhet 
Khaba 
Kahedjet (?) 

Nebka 
Djoser 
Djoserteti 
? 
Huni 

Nebka 
Djoser-Sa 
Teti (sic) 
Sedjes 
Neferkare 
[Seneferu] 

 
Djoser 
Djosertti 
Nebkare 
Huni 
[Seneferu] 

Nebka 
Djoserit (?) 
Djoserty 
Hudjefa 
Huni 
[Seneferu] 

19 
19 
6 
6 
24 

2700-2680 
2680-2660 
2660-2655 
2655-2650 
2650-2630 
 

Necherophès 
Tosorthos 
Tyreis 
Mesochris 
Sophis 
Tosertasis 
Aches 
Sephuris 
Kerpherès 

28 
29 
7 

17 
16 
19 
42 
30 
26 

                   Total: 74 anos       Total: 214 anos b) 

a) A equivalência entre nomes de Hórus e das Duas Senhoras é hipotética, excepto para Djoser; b) A duração total da III 
dinastia é de 198 anos para Eusébio que só conta com oito faraós. 

Acrescente-se que Vercoutter refere que há quem não atribua o nome de Sanakht a Nebka e que as fontes de que 
dispõe «não precisam a ligação de parentesco» entre Nebka e o seu sucessor Djoser. Mas acrescenta: «Em todo o 
caso, os dois descendem de Khasekhemui através da rainha Nihetepmaat, e é provável que Djoser tenha sido um 
irmão mais novo do seu predecessor». Ou o contrário! Dizemos nós. Com tanta incerteza, pendemos para o lado 
de quem defende Djoser como fundador da III dinastia, pois para nós esta questão fica praticamente encerrada 
com a informação disponível neste papiro, cujo original parece ser da XII dinastia ou mesmo anterior e onde a 
ordem é Djoser, Nebka e, depois, Seneferu. Contudo, afigura-se-nos uma questão ainda em aberto, pois as listas 
reais vão noutro sentido. Embora sejam mais tardias e saibamos que elas podiam ser manipuladas, é conveniente 
aguardar pela descoberta de mais informações acerca de Nebka, de quem praticamente não se conhece nada. Ou 
novas informações sobre Djoser, relacionadas com esta questão (L. ARAÚJO, «Djoser», «Nebka», «Onomástica 
real» e M. J. SEGURO, «Sanakht», em Dicionário do Antigo Egipto, pp. 282-283, 605, 642-649, 764-765; S. 
SAUNERON, «Djéser», em Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne, pp. 90-91; I. SHAW & P. NICHOLSON, Bri-
tish Museum Dictionary of Ancient Egypt, p. 87; P. VERNUS e J. YOYOTTE, Dictionaire des Pharaons, pp. 63-64, 
187-188, 220 e 223; P. A. CLAYTON, Crónicas dos Faraós, pp. 30-41; J. VERCOUTTER, L’Egypte et la vallée du 
Nil, 1, pp.245-263). 

7 O sacerdote leitor era um ritualista encarregue dos textos sagrados, cuja principal tarefa era fazer as leituras rituais. 
O poder das palavras divinas (mdw-nTr), em rituais no templo ou em rituais públicos, como os funerais, por 
exemplo, faziam com que fosse considerado um mágico, sobretudo aquele que ocupava o importante e influente 
cargo de sacerdote leitor chefe do soberano. Blackman e Parkinson avançam a hipótese do restauro do nome do 
sacerdote leitor chefe de Djoser poder ser Imhotep (  ). Sem dúvida que é uma excelente proposta, pois 
está historicamente comprovado ser este o nome do famoso sacerdote leitor chefe de Djoser, seu conselheiro, vi-
zir e arquitecto da sua pirâmide de degraus, a primeira pirâmide egípcia. Homem sábio, mestre de escribas, pen-
sa-se que tenha escrito várias «instruções» mas não se conhece nenhuma. Mas a maior das curiosidades da sua 
existência é o facto de, muito mais tarde, a partir do Império Novo, haver provas da sua deificação, o que, sem 
ter sido rei, o torna numa figura ímpar. Associado aos cultos de Tot e Ptah, foi venerado como deus da sapiência, 
da escrita e da medicina, sendo geralmente representado como um escriba sentado, não no chão com as pernas 
cruzadas mas sobre um banco com as pernas em ângulo recto, desdobrando um papiro sobre as suas pernas. Nos 
tempos ptolemaicos ainda era considerado o patrono dos mestres-de-obras (A. M. BLACKMAN, The Story of King 
Kheops and the Magicians, p. 1ª; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, pp. 106 e 120; L. M. ARAÚJO, O Clero 
do Deus Amon no Antigo Egipto, pp. 201-202; P. MALHEIRO, «Imhotep», em Dicionário do Antigo Egipto, pp. 
177-178; S. SAUNERON, «Imhotep», em Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne, pp. 138-139; J. LECLANT, 
«Imhotep», em Dictionnaire de l’Égypte Ancienne, p. 220; I. SHAW & P. NICHOLSON, British Museum Dictiona-
ry of Ancient Egypt, pp. 139-140). 

8 Com esta conclusão apenas, não nos é possível atribuir qualquer nome a este conto. Contudo, tendo em conta a 
nota anterior, não nos espantaria que se viesse a descobrir que a temática deste primeiro conto era sobre conside-
rações e elogios que o construtor da maior pirâmide egípcia, Khufu, tece ao primeiro rei que construiu uma pi-
râmide, Djoser, e ao homem que a idealizou, Imhotep, um autêntico prodígio dessa época. 

9 É o futuro rei Khafré (c. 2558-2532), construtor da segunda maior pirâmide de Guiza, filho e sucessor de Khufu, 
ainda que tenha havido um seu irmão Djedefré (c. 2566-2558) de permeio, acerca do qual pouco se sabe. Come-
ça aqui o segundo conto, o primeiro que permite a sua compreensão do princípio ao fim, embora com bastantes 
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falhas de permeio. Vulgarmente é-lhe atribuído o nome de «O marido enganado» (P. CLAYTON, Crónicas dos 
Faraós, pp. 50-55; G. LEFEBVRE, Romans et Contes, pp. 74-77; [c. b.], Conte des deux frères suivi de Le mari 
trompé, pp. 59-82). 

10 Entendemos aqui o verbo iri com o significado de «agir», «tomar a acção» que, no contexto, falar perante o rei, 
deverá ter sido «levantar-se» e falar. 

11 Uma vez que se sabe que o pai de Khufu era Seneferu e Nebka o outro nome por que era conhecido o provável 
segundo rei da III dinastia, Sanakht (c. 2686-2668), que viveu cerca de cem anos antes de Khufu, admitimos que 
a palavra «pai» seja aqui empregue no sentido de «ancestral», «antepassado» (P. CLAYTON, Crónicas dos Fa-
raós, pp. 32 e 42-49). 

12 Tal como noutras passagens do papiro, o verbo wDA (  ) está pouco legível, mas a existência do princípio e 
da terminação da palavra permitem a sua reconstituição. 

13 Mênfis, a capital dos reis do Império Antigo. Mais precisamente, Ankh-taui, anx-tAwi, «Vida das Duas Terras», 
era a designação da sua zona noroeste da cidade. É uma referência à posição da cidade como charneira entre o 
Alto e o Baixo Egipto (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 121). 

14 É uma proposição circunstancial introduzida por uma temporalidade concomitante, que põe em relevo a circuns-
tância, expressa pela partícula proclítica ist reforçada com a partícula enclítica rf, podendo traduzir-se por 
«quando». Contudo, neste contexto, é mais correcto empregar em português «Ora, agora…» (A. H. GARDINER, 
Egyptian Grammar, pp. 186 e 231; B. MENU, Petite Grammaire de l’Égytien Hiéroglyphique, pp. 54-55 e 198). 

15 A quantidade de espaços deteriorados é estimada. De qualquer modo, é um espaço suficientemente grande para 
conter algo mais do que Ankh-taui. Preferimos, por isso, a proposta de restauro de Parkinson à de Lefebvre (R. 
B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 106; G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 74). 

16 Com o estranho caracter  , Erman propõe para a leitura desta palavra Snt, que não existe. Por outro lado, não 
sabemos se é inteiramente correcto atribuir o som de S ao caracter em causa. É inexistente na lista de Gardiner, 
mas encontrámo-lo na secção V (Cordas, fibras, cestos, sacos, etc.) do Hieroglyphica (H. V49), ainda que sem 
qualquer solução de transliteração e sem se saber se foi recolhido apenas neste texto ou se existem outros exem-
plos. É um caracter compósito: um laço com as pontas para baixo, do meio das quais sai um pedúnculo que se li-
ga na base ao G. V9, uma cartela circular, determinativo da própria palavra «cartela», Snw ( ). Ora, G. V9 
é determinativo, não se translitera, o que dá o som S é o primeiro caracter que é o fonema bilítero Sn. Será que 
por ser um dos elementos do hieróglifo compósito, este toma esse som? Um comentário do editor póstumo da 
obra de Blackman, W. V. Davies, informa que uma nota marginal manuscrita do autor refere que Černý e Gardi-
ner liam aqui o caracter G. V36 (  ), o fonema bilítero Hn, formando a palavra Hnt, «ocupações», «serviços». 
Sem podermos resolver esta questão, acabámos por perfilhar esta última proposta, em detrimento das de Erman, 
Parkinson e Lefebvre, construindo com a palavra em causa e a palavra ausente um genitivo indirecto, em virtude 
da presença de nt (A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, I, p. 22; A. M. BLACKMAN, The Story of King 
Kheops and the Magicians, p. 1ª; N. GRIMAL, J. HALLOF, D. VAN DER PLAS (eds.), Hieroglyphica, pp. 2v-2 e 3-
3; A. H. GARDINER, Egyptian Grammar, pp. 522 e 527; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 106; G. LEFE-

BVRE, Romans et Contes, p. 74). 
17 As duas últimas linhas da primeira página, linhas 24 e 25 estão em falta, correspondendo provavelmente a quatro 

versos. Curiosamente, apesar de bastante fragmentado, é possível seguir o enredo deste conto sem perder o fio à 
meada: enquanto o marido acompanhava o rei a Mênfis, a sua mulher seduziu um homem oferecendo-lhe roupas 
e cometeu com ele adultério. 

18 Tendo em conta a frase seguinte, provavelmente o que estaria aqui seria «pela sua serva». 
19 O mesmo que referimos na nota 14, mas em vez de expressar temporalidade expressa causalidade (A. H. GARDI-

NER, Egyptian Grammar, pp. 186 e 231; B. MENU, Petite Grammaire de l’Égytien Hiéroglyphique, pp. 54-55 e 
198). 

20 Normalmente a palavra S significa lago, mas também pode significar jardim (cf. R. O. FAULKNER, Concise Dicti-
onary, p. 260 e Á. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Diccionario de Jeroglíficos Egipcios, p. 413). 

21 Preferimos traduzir nDs por homem, um simples homem do povo, em detrimento de burguês, como Lefebvre, 
dando assim maior relevo à oferta de roupas. Em todo o caso, do ponto de vista semântico a expressão «burguês» 
é imprópria para o antigo Egipto (G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 75).  

22 Esta partícula proclítica, plural, feminina, traduz-se normalmente por «olhai!», contudo, na nossa língua e man-
tendo o mesmo sentido, é mais correcto dizer neste contexto «pois bem!». 
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23 É uma passagem de difícil tradução, mas Faulkner diz-nos que iri Hr pode significar «fazer o convite de» (R. O. 

FAULKNER, Concise Dictionary, p. 26). 
24 Uma vez que a serva era conivente com este ilícito, e que fora através dela que a ama se aproximara inicialmente 

do homem, é provável que ela tivesse ficado de vigilância ao jardim. 
25 É muito pouco provável que sejam estes caracteres, pois o seu conjunto não faz sentido. 
26 Não deve ser aquele caracter. Gramaticalmente não é correcto colocar um demonstrativo no singular logo após o 

auxiliar de enunciação; ele deveria vir depois de um substantivo, concordando com ele em género e número. As 
linhas 42 a 45 são totalmente inaproveitáveis, mas percebe-se que o chefe dos servidores é fiel ao seu amo, indo 
ter com ele a Mênfis e contando-lhe o que se estava a passar em sua casa. 

27 Deveria haver aqui referência a uma caixa, um estojo que conteria as substâncias que vão ser utilizadas seguida-
mente, embora awy seja o nisbe para braços e sem que haja espaço antes para Hr, o que daria «imediatamente». 

28 O determinativo que restou e é perfeitamente legível, pode ser o caracter final da palavra xwsi (  ), «cons-
truir». 

29 Uma vez que medirá sete côvados, isto é, 3,675 metros, quando se transformar num crocodilo vivo, é natural que 
aqui seja um submúltiplo dessa medida. O mais lógico será o «dedo», que equivale a 1/28 do côvado, fazendo 
com que a figurinha de cera medisse treze centímetros, o que é perfeitamente razoável para o efeito. Cfr. nota 22 
do Conto do Náufrago. 

30 Segundo a reconstituição de Parkinson (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 107). 
31 O verbo Hmsi significa, na realidade, «sentar», «habitar», «morar», mas dentro da própria residência e neste con-

texto parece-nos mais correcto traduzir por «repousar». 
32 A mulher de Ubainer e a serva. 
33 O côvado egípcio era uma medida de comprimento que tinha cerca de 52,5 centímetros de comprimento, o que 

quer dizer que o crocodilo teria 3,675 metros, o que sendo um tamanho bastante considerável, não é de modo al-
gum um caso limite. O crocodilo do Nilo, que entretanto desapareceu do actual território egípcio, ainda hoje é 
um dos maiores répteis vivos do planeta, chegando em média quase aos cinco metros de comprimento. Em casos 
mais raros, os machos podem mesmo chegar aos seis metros. 

34 Segundo a reconstituição de Parkinson (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 108). 
35 Mais uma vez o número sete. Ao contrário do que Lefevre afirma, não é uma semana. A «semana» egípcia tinha 

dez dias; cada um dos seus doze meses tinha trinta dias, divididos por três «semanas» de dez dias. O número se-
te, recorrente neste conto, surge na sua função mágica; aliás, estamos num conto mágico. Na magia dos números, 
sete era para os antigos Egípcios um dos de maior importância simbólica. Enquanto seis e oito eram simples 
múltiplos de três e quatro, sete era a sua soma. Assim, se três representava a pluralidade e quatro a totalidade ou 
plenitude, o sete simbolizava simultaneamente a pluralidade e a totalidade ou plenitude, redobrava o seu poder 
mágico, sendo considerado um número da perfeição. No capítulo 148 do «Livro dos Mortos», são sete vacas (e 
um touro) que sustentam os poderes do universo; e segundo determinados textos religiosos, a algumas divinda-
des, como Maat ou Hathor, pede-se que tenham sete bau, tal como Ré (G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 76; 
cfr. nota 58 de O Camponês Eloquente; R. H. WILKINSON, Symbol & Magic in Egyptian Art, pp. 142-146; R. 
FAULKNER, O. GOELET, C. ANDREWS, The Egyptian Book of The Dead. The Book of Going Forth by Day, pla. 
35; E. A. W. BUDGE, O Livro Egípcio dos Mortos, pp. 399-402; M. K. ACÚRCIO, «Números», em Dicionário do 
Antigo Egipto, p. 634). 

36 Segundo a reconstituição de Lefebvre (G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 76). 
37 O rei está de regresso ao palácio e Ubainer volta com ele. 
38 Erman restaurou aqui o nome de Ubainer, o que não faz muito sentido (A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus 

Westcar, II, pl. III). 
39 Segundo a reconstituição de Parkinson (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 108). 
40 Segundo a reconstituição de Parkinson (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 108). 
41 Segundo a reconstituição de Lefebvre (G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 76). 
42 Segundo a reconstituição de Parkinson (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 108). 
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43 A partícula proclítica smwn significa «provavelmente», «certamente», resultando muito melhor na nossa língua 

para esta segunda hipótese, «de facto». A tradução da palavra HA é bastante insegura. Não é conhecido mais ne-
nhum exemplo desta palavra e o seu determinativo sugere palavras como Haayt («luta»), Haq («capturar»), que 
não servem este contexto. Fazendo eco da opinião de outros tradutores, ainda que muito longe da grafia de «ter-
rível» ou «aterrador» (   Hr), esta parece-nos a melhor tradução possível nestas circunstâncias (A. GARDI-

NER, Egyptian Grammar, p. 181; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 108; G. LEFEBVRE, Romans et Con-
tes, p. 76; A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, I, p. 29). 

44 Mais importante do que tecer considerações ao facto do crocodilo se ter transformado de novo, ou do homem não 
ter morrido depois de ter permanecido sete dias debaixo de água, é verificarmos que mesmo num conto, é apenas 
ao rei que compete decidir sobre a vida ou a morte dos Egípcios. A acção de Ubainer serviu apenas para imobili-
zar o homem sem que lhe fosse feito qualquer mal. Se nos tempos greco-romanos, a conclusão mais vulgar de 
um adultério de uma mulher casada parece ter sido o divórcio, em tempos mais recuados os intervenientes, em 
particular a mulher, já que para o homem não era considerado um comportamento condenável, ficavam sujeitos à 
pena de morte, uma vez que punham em causa a ordem social, a maat. Contudo, como era considerado um crime 
do direito privado e não um crime contra o Estado, podendo ser resolvido sem recurso ao tribunal, sobreviveram 
poucos registos. Há, sobretudo, registos de letrados sobre a forma de conselhos e não relatos de tribunais. Para 
além da literatura, a única condenação mais ou menos oficial de tal acto encontra-se na confissão negativa que 
precede a entrada do morto no Além, inserida no capítulo 125 do «Livro dos Mortos»: «Eu não tive relações se-
xuais com uma mulher casada». Os tribunais tinham poderes bastante limitados. Para pequenos delitos os casti-
gos eram, normalmente, chicotadas (habitualmente cem) e uma multa que duplicava os valores em causa. Em re-
lação aos castigos por ofensas criminais, para lá de uma minoria de casos a que podiam aplicar chicotadas ou 
bastonadas, só lhes era permitido determinar a culpabilidade dos réus e prender os que tivessem sido considera-
dos culpados até o vizir determinar a pena ou, em casos de extrema gravidade, como a pilhagem de túmulos, ser 
o faraó o fazê-lo, uma vez que qualquer castigo de amputação de membros ou pena de morte era da exclusiva 
competência do rei, o único que detinha poder de vida ou morte sobre todos os habitantes. Refira-se contudo, 
que, embora estivesse prevista, a pena de morte raramente era aplicada. Mas quando acontecia, executava-se a 
sentença atirando o condenado aos crocodilos, queimando-o ou empalando-o. Esta última forma era usada sobre-
tudo para os altos dignitários e familiares do faraó, a fim de evitar privá-los de entrarem no reino de Osíris. Nesta 
matéria, verificavam-se ainda condenações a trabalhos forçados ou deportações (L. MANNICHE, Sexual life in 
Ancient Egypt, pp. 20-22; J. YOYOTTE, «Casamento» e «Moral», em G. Posener, Dictionnaire de la Civilization 
Egyptienne, pp. 162-163 e 175-176; L. ARAÚJO, «Adultério», em Dicionário do Antigo Egipto, pp. 31-32; J. 
TYLDESLEY, Judgement of the Pharaoh, pp. 153-161; R. FAULKNER, The Egyptian Book of The Dead. The Book 
of Going Forth by Day, pla. 31; E. A. W. BUDGE, O Livro Egípcio dos Mortos, p. 326; T. CANHÃO, «O meu ca-
minho é bom». O Conto do Camponês Eloquente, pp. 174-183). 

45 Por se encontrar muito distante na construção das linhas, o verbo auxiliar rdi ficou na linha anterior antes de «ma-
jestade». 

46 De facto, o rei era o único que tinha poder de vida ou morte sobre todos os Egípcios, mas este modo de execução 
de uma pena, tanto quanto consta de numerosos documentos jurídicos, não era prática no Egipto. 

47 A formação da palavra qmAw é incerta, contudo é muito provável. Além disso, o seu significado de «forma», 
«aparência», «natureza» é possível de ser interpretado como «cinzas», «restos». Julgamos que é também a opini-
ão de Parkinson ou Lefebvre, ainda que o expressem de forma diferente (R. O. FAULKNER, Concise Dictionary, 
p. 26; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 109; G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 77). 

48 Não existe, de facto, o habitual «justo de voz». 
49 Tal como se confirma nas fontes, nbt encontra-se fora do seu lugar. Para distinguir os adjectivos dos substantivos, 

a regra de que os adjectivos devem seguir os substantivos é invariável: nbt devia vir depois de Hm.f. Não o indicá-
mos logo na primeira oferenda funerária por se tratar de uma reconstituição feita a partir dos casos em que a frase 
se encontra completa (A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, I, p. 32; A. M. BLACKMAN, The Story of 
King Kheops and the Magicians p. 5; K. SETHE, «Aus den Wundererzählungen vom Hofe des Königs Cheops» 
(1927), p. 31; J. P. ALLEN, Middle Egyptian, pp. 59-60). 

50 Excepto nos nomes, esta fórmula de oferenda funerária é igual à encontrada no final do primeiro conto. Através 
delas, maior ou menor conforme a importância do destinatário, o rei Khufu exprime a sua satisfação ao rei que rei-
nava na altura de cada prodígio e aos primeiros sacerdotes leitores que os realizaram. 

51 Embora tenha sido omitido depois do nome Bauefré, sA nsw, este é outro filho de Khufu. Começa aqui o terceiro 
conto conhecido por «As remadoras» ou «O passeio de barco», tendo nós preferência por este último título (G. 
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LEFEBVRE, Romans et Contes, pp. 77-80; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, vol. I, pp. 216-217). 

52 Curiosamente, o habitual nsw-bit que precede o nome real está ausente nesta passagem. 
53 A proposta de tradução de Erman e Sethe de sf, seguida, por exemplo, por Lefebvre e Parkinson, não é inteira-

mente segura. Erman apresenta primeiro fs, que, aparentemente, não é nada, e mais à frente num restauro desta 
passagem inverte os caracteres. É Sethe que nos mostra um s antes e outro depois do f e do determinativo. Este 
«ontem» pode aqui ter o significado de «há pouco tempo», uma vez que o acontecimento relatado teria aconteci-
do no reinado imediatamente anterior (A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, II, pl. IV e IV (restauro); 
K. SETHE, «Aus den Wundererzählungen vom Hofe des Königs Cheops» (1927), p. 33; G. LEFEBVRE, Romans et 
Contes, p. 77; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 109). 

54 Restauro de Parkinson (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 109).  
55 É a abreviatura da fórmula habitual para desejar um futuro longo, próspero e saudável, inicialmente como atribu-

tos conferidos ao rei ou a um elemento honorável da sociedade egípcia, particularmente em cartas: «Possa ele 
viver, prosperar e ter saúde!». A partir da XVII dinastia, sobretudo, surge também aplicada a outros termos liga-
dos à realeza, como pr-nsw e pr-aA, formulando igual desejo em relação à casa real e ao palácio, não aos edifí-
cios, mas como colectivos da instituição real; cfr. nota 77 do Conto do Náufrago e nota 1 de As Profecias de Ne-
ferti. 

56 Esta reconstituição, com algumas variantes, aparece em autores como Erman, Sethe, Parkinson, Lichtheim ou 
Lefebvre (A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, I, p. 34; K. SETHE, «Aus den Wundererzählungen vom 
Hofe des Königs Cheops» (1927), p. 33; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 109; G. LEFEBVRE, Romans et 
Contes, p. 78; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, vol. I, p. 216). 

57 Apareceram aqui quatro hipóteses de referência ao «palácio»: Xnw (  ) na linha 84, pr-nsw (  ) na linha 
101, pr-aA (  ) na linha 102 e aH (  ) na linha 103. Ainda que na antologia todas possam ser traduzidas por 
«palácio», aqui distingui-las-emos com a sua tradução literal: Xnw será «residência real», pr-nsw será «casa 
real», pr-aA será «casa grande» e aH, será «palácio» (cf. R. O. FAULKNER, Concise Dictionary, pp. 46, 89 e 202 e 
Á. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Diccionario de Jeroglíficos Egipcios, pp. 125, 179 e 339). 

58 Na verdade, o verbo Xnn significa «perturbar», «interferir com», «estar irritado», mas neste contexto esta pertur-
bação é benéfica, ou seja, a algazarra, o alarido de um grupo alegre e bonito, perturbava o insatisfeito coração do 
rei pondo-o bom. Por outro lado, xdi significa «navegar para norte», o que no caso do Nilo é descer a corrente, e 
xnti «navegar para sul», o que é exactamente o contrário. 

59 Contra o que é habitual, a mudança de fala não foi introduzida pelo tradicional «e sua majestade disse-lhe», ir-
rompendo abruptamente. Sendo pouco natural este esquecimento, entendemos o facto como uma acção delibera-
da para nos mostrar quão rápida foi a resposta do rei à sugestão de Djadjaemankh, vendo finalmente qualquer 
coisa para se distrair e que se previa tão agradável. 

60 Liga metálica de ouro e prata, por vezes também designada por electro ou electrum. 
61 A aplicação do verbo «abrir» aqui não é inteiramente clara, ficando por saber se é uma referência à inestética e 

possível flacidez dos tecidos da barriga após o parto, o que estaria de acordo com «seios firmes», ou se o pedido 
do rei é de vinte virgens, uma vez que o verbo «abrir» também pode ter o significado de «inaugurar», o que, de 
qualquer modo, também está de acordo com «seios firmes». Evitando as hipóteses menos elegantes de «abrir» ou 
«perder a elasticidade», acompanhamos a sensibilidade feminina de Lichtheim na tradução desta frase, de forma 
simples mas subentendendo tudo o mais (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 110; G. LEFEBVRE, Romans et 
Contes, p. 78; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, vol. I, p. 216). 

62 É a remadora que marca a cadência das remadas, portanto a liderança é sua. 
63 Acreditava-se que a turquesa com o tempo perdia a cor, por isso a que fosse nova tinha mais valor (R. B. PARKIN-

SON, The Tale of Sinuhe, p. 122). 
64 Há aqui uma troca do pronome sufixo: devia estar a primeira pessoa do singular masculino ( .i ) e não a terceira 

pessoa do singular masculino ( .f ), como é usual em situações semelhantes de discurso directo. 
65 O caracter G. Z2 (  ) não está correcto. Provavelmente seria o caracter G. N35 (  ), Ddt.n.f, tanto mais que, 

neste caso se assemelham muito (A. M. BLACKMAN, The Story of King Kheops and the Magicians pp. 11-11a e 
pl.6-col. 6; H. GOEDICKE, Old Hieratic Paleography, pp. 26a-26b e 48a-48b). 

66 Segundo Faulkner, pAqyt tanto pode ser «concha» de tartaruga ou «concha» de um crânio, como uma «lasca» de 
pedra ou um «caco». Os autores divergem entre «concha» e «caco». Atendendo ao contexto, optamos por «con-
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cha», muito mais de acordo com o ambiente exposto (R. O. FAULKNER, Concise Dictionary, p. 88; A. ERMAN, 
Ancient Egyptian Poetry and Prose, p. 40; G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 80; M. LICHTHEIM, Ancient 
Egyptian Literature, vol. I, p. 217; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 111; W. K. SIMPSON, The Literature 
of Ancient Egypt, p. 21; P. VERNUS, Chants d’amour de l’Égypte antique, p. 140). 

67 Desta vez foi esquecida «a porção de carne», assim como o numeral de «uma bola de incenso», o que é pouco 
relevante pois pAd ou pAD já significa «bola de incenso», subentendendo-se «uma». 

68 Para além dos nomes e de outras pequenas diferenças, que até podem ter sido simples esquecimentos do escriba, 
esta fórmula de oferenda funerária é praticamente igual à encontrada no final dos dois primeiros contos.  

69 É muito provável que o príncipe Hordedef seja o sábio autor das mais antigas Instruções conhecidas, As Instru-
ções do príncipe Hordedef. Obviamente que sendo este o caso, elas datarão da IV ou da V dinastia. Estas Instru-
ções, das quais apenas sobreviveram cerca de quinze linhas, aparecem em colectâneas de textos egípcios como 
as de Simpson, com o título «As Instruções de Hardedef», e Lichtheim, designadas por «As instruções do Prínci-
pe Hardjedef». Refira-se que em relação à tradução do nome do príncipe, temos primeiro Hr (  ) e, depois, dd.f 
(  ). Se no primeiro caso ainda é admissível a leitura antiga de «Har» por «Hor», preferindo nós a segunda 
hipótese, no segundo caso não há justificação para ler Dd.f, pois não temos lá  e como só existe um papiro 
deste conto, pelo menos aqui terá que ser lido Hordedef (W. K. SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, p. 
340; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, vol. I, pp. 58-59). 

70 Na parte deteriorada do papiro e por antecipação ao que se segue, é provável que Hordedef iniciasse a sua exposi-
ção começando por dizer ao rei que tudo aquilo eram histórias do passado, só comprováveis pelas pessoas que as 
viveram. 

71 Provavelmente terá elogiado esse «alguém», dizendo que era um grande mágico. 
72 O epíteto «justo de voz» aparece após o nome da cidade «Seneferu é eterno», pelo facto do nome do falecido rei 

Seneferu entrar na sua constituição. Esta cidade localizava-se em Meidum, perto da pirâmide de Seneferu (G. 
LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 81; P. GRANDET, Contes de l’Egypte ancienne, p. 173). 

73 Sobre a grafia da palavra wnm, Erman e Sethe usam o caracter G. Z11 (  ) e Blackman o caracter G. M42 (  ). 
Gardiner esclarece-nos que os dois caracteres não se distinguem no hierático inicial, acabando o segundo por ser 
preterido em relação ao primeiro a partir do Império Médio (A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, II, 
pl. VII; K. SETHE, «Aus den Wundererzählungen vom Hofe des Königs Cheops» (1924), p. 29; A. M. BLACK-

MAN, The Story of King Kheops and the Magicians, p. 8; A. H. GARDINER, Egyptian Grammar, pp. 484 e 539). 
74 A palavra arq não consta de nenhum dicionário ou gramática consultada, com a tradução de «trela» ou similar, 

empregue pela generalidade dos tradutores. É necessário entender o caracter G. V12 pelo seu próprio significa-
do, um pedaço de corda, o que aliás está expresso pela presença do caracter G. Z1 (G. LEFEBVRE, Romans et 
Contes, p. 81; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, vol. I, p. 218; W. K. SIMPSON, The Literature of An-
cient Egypt, p. 22; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 112; A. H. GARDINER, Egyptian Grammar, p. 523). 

75 Khufu gostaria de fazer o seu túmulo à semelhança das câmaras secretas do santuário de Tot. Entre outros atribu-
tos, este deus era patrono dos escribas, dos médicos e dos mágicos, com um papel de relevo no ciclo osiríaco, 
como escriba do relatório final da pesagem dos corações ou como «grande senhor da magia» que ensinou fórmu-
las e feitiços a Ísis. Mereceu grande adoração em todo o Egipto, em particular em Khemenu (   xmnw), «A 
cidade dos Oito», a Hermópolis grega, onde era considerado o único demiurgo. Juntando a isto o facto de o pró-
prio rei não o encontrar, ele que tinha as portas de todos os templos abertas, permite-nos pensar que este santuá-
rio com câmaras secretas possa ter sido um local mítico e aprazível no reino dos mortos, ao ponto de ser desejá-
vel imitá-lo na morada eterna (J. C. SALES, «Tot», em Dicionário do Antigo Egipto, pp. 830-832; J. S. SALES, As 
Divindades Egípcias, pp. 181-187). 

76 Parkinson é o único a traduzir esta palavra, dando-lhe o significado de «madeira de tamariz», mas tamariz diz-se 
isr e escreve-se  ,  ,  ou  (G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 81; M. LICHTHEIM, An-
cient Egyptian Literature, vol. I, p. 218; W. K. SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, p. 23; R. B. PARKIN-

SON, The Tale of Sinuhe, p. 113; A. ERMAN, Ancient Egyptian Poetry and Prose, p. 41). 
77 Falta o i no nome do mágico. 
78 Os dois servos massajavam Djedi com unguentos, o que além de ser um luxo era indicativo do sucesso por ele 

alcançado. Segundo Parkinson, há uma cena semelhante representada no túmulo do vizir Ptah-hotep II, da VI di-
nastia. O facto de se tratar de uma massagem com unguentos, talvez seja justificação para a palavra sin surgir 
com o determinativo  , como que numa simbiose de sin com wrH. Também a palavras «pés», plural ideográfico 
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dual, surge de forma atípica, uma vez que no lugar do pronome sufixo f, que só deveria aparecer depois da pala-
vra, deveria surgir um w, ausente na palavra (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 123). 

79 Evidentemente que é um cumprimento: um homem de 110 anos que vive e se alimenta como se ainda não tivesse 
atingido a velhice. 

80 Cfr. B1, 201 do Conto do Camponês Eloquente e respectiva nota 166. 
81 Este genitivo indirecto não pode ser entendido como «tosse seca», o que seria um erro gramatical, uma vez que o 

substantivo que rege é «seco» e o substantivo regido é «tosse», ligados pela base n, no feminino singular. 
82 Uma coisa que o escriba não foi capaz de ultrapassar, foi a questão da aplicação correcta do «justo de voz», bara-

lhando a temporalidade histórica com a temporalidade literária: Khufu estava morto quando o conto foi concebi-
do, mas vivo no momento da acção relatada. Isto leva-nos a pensar que esta era uma questão cultural: fosse em 
que circunstância fosse, a deferência a um rei morto era-lhe sempre devida. 

83 É claramente visível no papiro que os dois caracteres que nesta frase constituem o verbo «dar» não são    mas 

 , substituição que é frequente. Goedicke confirma a diferença (A. M. BLACKMAN, The Story of King Kheops 
and the Magicians, pl. 7-col. 7; H. GOEDICKE, Old Hieratic Paleography, pp. 7a-7b). 

84 A expressão sp-sn é um indicador de repetição (cfr. R. O. FAULKNER, Concise Dictionary, p. 221; Á. SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ, Diccionario de Jeroglíficos Egipcios, p. 364). 
85 A tradução desta passagem é duvidosa por causa do significado da palavra bAg. Erman, Lefebvre e Lichtheim 

traduzem-na por «morte», sendo que os dois primeiros deificam Hbs bAg, considerando o primeiro que é uma en-
tidade designada por «Aquele que esconde a debilidade» e o segundo por «Aquele que esconde a morte», ambos 
afirmando tratar-se de um demónio, guardião de uma das portas da Duat. Lichtheim traduz por «portal que es-
conde a morte». Também Parkinson e Simpson deificam esta expressão, chamando-lhe, respectivamente, «Aque-
le que envolve o cansado» e «Aquele que veste o fatigado», dizendo Simpson que se trata do embalsamador. 
Contudo, para bAg, Faulkner dá-nos como significado provável «vista», «visão», «ver»; e Sánchez Rodríguez 
acompanha-o apresentando o significado de «ver», «olhar». É uma palavra muito diferente das que normalmente 
surgem com o significado de morte. Como não encontrámos nenhuma outra referência a uma entidade divina ou 
demoníaca, ou esta designação para embalsamador, parece-nos que aqui está contida a ideia de protecção: o ka 
ajuda na luta contra os inimigos e o ba a encontrar um abrigo (A. ERMAN, Ancient Egyptian Poetry and Prose, p. 
42; G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 82; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, vol. I, p. 218; R. B. 
PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 113; W. K. SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, p. 23; R. O. FAULK-

NER, Concise Dictionary, p. 79; Á. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Diccionario de Jeroglíficos Egipcios, p. 165). 
86 Os «filhos» de Djedi seriam, provavelmente, seus alunos e não seus criados, que não só aprendiam a sua arte 

como o ajudariam nas suas tarefas. 
87 Isto é, a espécie humana (R. O. FAULKNER, Concise Dictionary, p. 39). 
88 Mesma expressão na linha 134 deste papiro, com grafia semelhante de Ddt.f. 
89 Isto é, com o andar característico dos patos. 
90 De facto gAgA significa «cacarejar», mas em português o som típico dos patos diz-se grasnar. 
91 Enquanto o termo smn designa o ganso do Nilo, o alopochen aegyptiaca (ganso egípcio), xt-aA, literalmente 

«grande madeira», designa um outro tipo de ganso não identificado mas citado de igual modo no Papiro Harris 
I, 38a,5 na lista E.2 (produtos para as oferendas ao Nilo). Aparece também referenciado no túmulo de Ti. Identi-
ficadas no Egipto faraónico estão, para além da já citada, as seguintes espécies: anser anser (ganso cinzento), 
anser albifrons (ganso de rosto branco), anser erythropus (ganso de rosto branco pequeno), anser fabalis (ganso 
do feijão), branta ruficollis (ganso de peito vermelho) (G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 83; P. F. HOULIHAN, 
The birds of Ancient Egypt, pp. 54-65; P. F. HOULIHAN, The animal world of the pharaohs, p. 139; P. GRANDET, 
Le Papyrus Harris I, vol. I, p. 275, vol. II, pr. 38, vol. III, p. 140). 

92 Há claramente uma distracção do escriba que se esqueceu que acabou a linha 203 com a preposição r e a repetiu 
no início da linha seguinte. Será que o escriba estava tão distraído que se esqueceu de copiar todo um prodígio? 
Esta passagem tem levantado algumas dúvidas, julgando mesmo alguns, como Blackman ou Lichtheim, que fal-
tam aqui algumas palavras. Não no papiro, onde não falta nada, mas que o escriba se terá esquecido de as escre-
ver, tendo saltado por cima de um prodígio quase inteiro, do qual só restou esta frase. É o caso muito claro de 
Lichtheim que conclui a frase «… e o touro levantou-se», acrescentando à sua frente um pequeno tracejado a as-
sinalar a omissão. Pensam estes egiptólogos que teria faltado o relato do prodígio do leão, referido anteriormente 
por Hordedef nas linhas 155 e 156. No entanto, o touro, ao ser conduzido até Djedi, tanto podia ter sido tocado 
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nos quartos traseiros como puxado por uma corda, não uma trela no caso de um touro, atada ao seu pescoço que, 
quando a cabeça se juntou de novo ao corpo, pode ter ficado no chão! Se no caso do leão era uma situação cla-
ramente de domínio de uma fera, aqui também o poderia ser; sobretudo se pensarmos que o touro era símbolo de 
força, poder, masculinidade e fertilidade, com que se identificavam os deuses e formavam epítetos para o faraó. 
Faltará o prodígio do leão ou não? Aparentemente, não. Há, provavelmente, é uma repetição de frases, o que era 
típico da forma de escrever egípcia (A. M. BLACKMAN, The Story of King Kheops and the Magicians, pp. 11-11ª; 
R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 115 e 124; G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 84; M. LICHTHEIM, An-
cient Egyptian Literature, vol. I, pp. 219 e 222). 

93 Uma sala de «inventário» é, certamente, um arquivo. Tanto mais que Iunu era o nome egípcio da cidade que os 
gregos chamaram de Heliópolis, a nordeste do Cairo. Foi um dos centros de culto mais importantes do Egipto fa-
raónico, local do primeiro templo solar conhecido. Provavelmente construído no Império Antigo, em honra de 
Ré-Horakhti, aí prestava-se culto solar nos seus diversos aspectos, sol nascente (Khepri), sol do meio-dia (Ré) e 
o sol do entardecer (Atum), mas nada resta dele hoje. Centro espiritual poderoso, possuía a mais antiga Enéade, a 
pesedjet egípcia ou «grupo dos nove», somatório de todas as forças elementares existentes no universo, respon-
sáveis pela criação: Atum (o demiurgo solitário que surge no Nun, o Oceano Primordial), os filhos Chu (a At-
mosfera) e Tefnut (a Humidade), os filhos deste casal divino, Geb (a Terra) e Nut (o Céu), pais dos casais Osíris-
Ísis e Set-Néftis. Não só encerra o «mito do cosmos» através dos seus cinco primeiros elementos, como compor-
ta também o «mito da realeza»  a  partir  de  Geb  e  Nut, com a ligação aos humanos através da tríade Osíris--
Ísis-Hórus, este último filho do casal. Heliópolis é, assim, onde terá sido idealizado o próprio faraonato.  

94 Concordamos com os vários tradutores consultados, de que há aqui duas omissões do escriba, uma vez que nesta 
linha o papiro não apresenta espaços deteriorados ou em branco nestas passagens, estando o texto escrito em 
contínuo. Contudo, só Sethe apresenta entre parêntesis rectos estas duas passagens, e Blackman, que integra o 
primeiro no texto hieroglífico mas mantém o segundo em nota, especifica que estes restauros se devem a Sethe. 
Erman usou apenas o texto existente no papiro em 1890 e em 1927, já depois da publicação de Sethe em 1924, 
incluiu o restauro de Sethe. Os outros autores não fazem qualquer referência à paternidade deste restauro, mas 
usam-no (A. M. BLACKMAN, The Story of King Kheops and the Magicians, pp. 11-11ª e pl. 9- col. 9; K. SETHE, 
«Aus den Wundererzählungen vom Hofe des Königs Cheops» (1924), p. 31; R. B. PARKINSON, The Tale of Si-
nuhe, pp. 115 e 124; G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 84; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, vol. I, 
p. 219; W. K. SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, p. 25; A. ERMAN, Ancient Egyptian Poetry and Prose, 
p. 43; A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, II, pl. IX; A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, 
I, pp. 53-54). 

95 Variante de    ou   , que de forma abreviada se pode escrever simplesmente   , ao qual foi acres-
centado o ideograma de «homem» (R. O. FAULKNER, Concise Dictionary, p. 8; A. GARDINER, Egyptian Gram-
mar, p. 442). 

96 É a forma verbal relativa prospectiva sDmy.f (A. H. GARDINER, Egyptian Grammar, pp. 297-308). 
97 Sakhebu era um centro de culto ao deus solar Ré, que ficava a cerca de quarenta quilómetros a noroeste de Mên-

fis, ou vinte da moderna cidade do Cairo, no delta. Mais precisamente no segundo nomo do Baixo Egipto, entre 
Letópolis e Kom Abu Billu, perto da moderna Zat el-Kom, na separação entre o delta e o deserto líbio (R. B. 
PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 124; P. GRANDET, Contes de l’Egypte ancienne, p. 173). 

98 É o modo de atribuir a paternidade divina a estas três crianças: surgindo-lhe sob a forma de marido, Ré concebeu 
as crianças com esta mulher. Reddjedet parece encarnar o papel da rainha Khentkaués, que se julga ter sido a 
mãe dos três primeiros reis da V dinastia e tem o seu túmulo junto às de Sahuré e Neferirkaré Kakai em Guiza. 
Userkaf fez o seu templo solar em Abusir, mas a sua pirâmide em Sakara (P. CLAYTON, Crónicas dos Faraós, 
pp. 60-62; P. VERNUS e J. YOYOTTE, Dictionnaire des Pharaons, pp. 48-49; M. LEHNER, The Complete Pyra-
mids, pp. 140-151; para a localização do túmulo de Khentkaués ver J. BAINES e J. MÁLEK, Egipto. Deuses, Tem-
plos e Faraós, p. 158). 

99 A realeza. 
100 Título do sumo sacerdote de Ré em Heliópolis: «o maior dos que são admitidos a ver (o deus)» (G. LEFEBVRE, 

Romans et Contes, p. 85; R. O. FAULKNER, Concise Dictionary, p. 64). 
101 A justificação desta tristeza só pode ser o facto do rei ter pensado que a sua dinastia iria ser substituída por outra 

de origem diferente. 
102 A memória do Império Médio parece ter esquecido alguns reis, lembrando apenas os construtores das pirâmides 

de Guiza: o filho de Khufu, Khafré, e o filho deste, Menkauré. Contudo, antes de Khafré ainda reinou outro filho 
de Khufu, Djedefré, e a IV dinastia acabou com o curto reinado de Chepseskaf, filho segundo de Menrauré.  
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103 Djedi responde sem que haja a habitual marcação de mudança de interlocutor. Blackman apresenta um restauro 

que atribui a Sethe (Dd.in Ddi) que, de facto, o inclui na sua transcrição. Erman procede como no caso relatado na 
nota 94: em 1890 nada acrescenta e em 1927 apresenta essa inclusão. Lichtheim também inclui o restauro de 
Sethe. Contudo, desta vez, Lefebvre, Parkinson e Simpson não o apresentam. E nós julgamos que estão correc-
tos, pela simples razão de esta não ser uma situação nova neste papiro: aconteceu exactamente o mesmo na linha 
107 (cfr. também nota 59). Como já passámos por outras omissões do escriba (cfr. linhas 208-209 e nota 94), a 
dúvida instala-se: pouca atenção ou figura de estilo? (A. M. BLACKMAN, The Story of King Kheops and the Ma-
gicians, pp. 12-12ª e pl. 9- col. 9; K. SETHE, «Aus den Wundererzählungen vom Hofe des Königs Cheops» 
(1924), p. 32; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, pp. 116 e 125; G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 85; M. 
LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, vol. I, p. 219; W. K. SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, p. 26; 
A. ERMAN, Ancient Egyptian Poetry and Prose, p. 43; A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, II, pl. IX; 
A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, I, p. 56). 

104 Sem a marcação de qualquer acontecimento fundador, os anos eram de 365 dias contados a partir da subida ao 
trono de cada rei, começando o segundo ano desse ciclo na data imediatamente a seguir ao último dia do ano em 
curso e assim sucessivamente. Com o rei seguinte reiniciava-se a contagem a partir do zero. O número 365 teria 
sido primitivamente calculado muito provavelmente na Época Pré-Dinástica, ou através do cálculo da média do 
registo sistemático dos dias impostos pela observação lunar, ou, então, pela observação do intervalo entre dois 
aparecimentos de uma estrela de referência que deveria ser Sírio. Esta contagem era independente das estações 
em que se dividia o ano solar, que eram três e tinham uma existência precisa, marcada exclusivamente de acordo 
com as suas necessidades agrícolas: Akhet, o período da inundação, que pelo calendário juliano ia de meados de 
Julho a meados de Novembro, querendo ser precisos de 19 de Julho a 14 de Novembro – as datas que fazemos 
corresponder do calendário gregoriano são apenas aproximadas, uma vez que dependiam de fenómenos astro-
nómicos variáveis – e que podemos designar por estação da Inundação; Peret, período do crescimento das plan-
tas, de meados de Novembro a meados de Março, mais precisamente de 15 de Novembro a 14 de Março, que 
podemos chamar de estação do Inverno; e Chemu, período da colheita, de meados de Março a meados de Julho, 
com rigor de 15 de Março a 13 de Julho, que podemos entender como estação do Verão. Cada estações tinha 
quatro meses de 30 dias cada, numerados de 1 a 30, perfazendo 360, ao que se acrescentavam 5 dias (heru renpet 
- «aqueles que estão acima do ano», considerados fora do ano e numerados de 1 a 5), a que os gregos chamaram 
de epagómenos, num total de 365 dias, no fim dos quais se celebrava «A abertura do Ano», isto é, o Ano Novo. 
Em cada um dos cinco dias epagónomos era comemorado o nascimento, respectivamente de Osíris (mesut Usir, 
14 de Julho), Hórus (mesut Hor, 15 de Julho), Set (mesut Set, 16 de Julho), Ísis (mesut Iset, 17 de Julho) e Néftis 
(mesut Nebet-hut, 18 de Julho), as cinco divindades que na teologia heliopolitana, a mais antiga, representavam o 
Tempo. Por sua vez, no primeiro dia do ano, 19 de Julho, celebrava-se o nascimento de Ré (mesut Ré). Desvalo-
rizando os ciclos lunares, os Egípcios ultrapassaram mesmo a questão introduzida mais tarde pelo calendário ju-
liano da descoordenação entre a contagem dos dias e a revolução real do sol e mantiveram o calendário pratica-
mente imutável ao longo de toda a sua civilização. Isto não significava que desconhecessem estas questões. Pelo 
contrário, o ano solar marcava automaticamente os fenómenos astronómicos que regiam o ano agrícola e, atentos 
a isso, os Egípcios celebravam uma outra «Abertura do Ano» no primeiro dia do que hoje designamos por ano 
civil. Este dia era determinado pelo aparecimento a oriente da estrela mais brilhante do céu, Sírio, pertencente à 
constelação Cão Maior e vulgarmente chamada Canícula, o que acontecia sistematicamente por volta de 19 de 
Julho de cada ano, altura em que o Nilo iniciava a sua subida. Percepcionando aqui um fenómeno de bom augú-
rio, viam nela a divindade feminina Sopdet (Sothis em grego), senhora da inundação, que identificavam tanto 
com Satjet, divindade protectora da região da primeira catarata, como com Ísis, cujas lágrimas derramadas por 
Osíris engrossavam o Nilo (T. CANHÃO, «O calendário egípcio: origens, estrutura e sobrevivências», pp. 39-43; 
A.-S. VON BOMHARD, Le Calendrier Égyptien une Oeuvre d’Éternité, p. 8). 

105 O canal dos Dois Peixes atravessaria o segundo nomo do Baixo Egipto, fazendo a ligação entre o Nilo e um canal 
paralelo designado por Rio do Oeste, onde se localizava Sakhebu (G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 85). Apa-
rentemente seria muito pouco navegável, pelo menos em algumas zonas, uma vez que se a meio do primeiro mês 
de Peret já não era navegável, muito menos o seria em Chemu. Eram, praticamente, oito meses! As águas apenas 
estariam mais altas a partir da segunda quinzena de Akhet e até ao fim da estação da inundação, ou seja, nos res-
tantes quatro meses. Portanto, a explicação que Grandet avança, de que na estação em que se preparavam as ter-
ras para fazer as sementeiras, as águas estagnadas deixadas pela inundação eram drenadas através do corte das 
levadas que dividiam o terreno agrícola em numerosos baixios, faz todo o sentido (P. GRANDET, Contes de 
l’Egypte ancienne, p. 173). 

106 É curioso que Khufu trate o venerável Djedi por servidor, quando Seneferu tratou Djadjaemankh por irmão. 
Aliás, este último fez o prodígio de levantar meio lago sobre a outra metade e Djedi apenas moverá cerca de dois 
metros de água (cfr. nota 22 do Conto do Náufrago). Nestes dois mágicos, para além da época em que cada um 
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teria vivido, há a diferença de Djadjaemankh ser «sacerdote leitor chefe e escriba do rolo de papiro», provavel-
mente bem-nascido, e Djedi um simples popular. 

107 Ou seja, o rei dirige-se para o interior do palácio, uma vez que tudo isto se passara no pátio de entrada do palácio. 
108 Aqui há mais um restauro de Sethe por causa de nova omissão, mas que nos parece desnecessário. Sethe propõe 

 , aq, «entrar» (A. M. BLACKMAN, The Story of King Kheops and the Magicians, pp. 12-12ª e pl. 9- col. 9; K. 
SETHE, «Aus den Wundererzählungen vom Hofe des Königs Cheops» (1924), p. 32). 

109 Com esta fórmula, semelhante às dos três anteriores contos, não há dúvida de que o quarto conto chegou ao fim. 
Não sabemos se o rei foi ou não a Sakhebu, nós, aparentemente, fomos. O que se segue tem sido considerado um 
anexo a este quarto conto. Não somos dessa opinião. Julgamos que o relato que se segue é o centro de toda a nar-
rativa, habilmente introduzida pelo quarto conto, ao que lhe juntaram mais três para justificar o carácter mágico e 
transcendente do «nascimento divino». Assim, são os quatro contos que são anexos a esta última narrativa. Antes 
de «O nascimento dos reis da V dinastia» encontrávamo-nos no mundo dos humanos, na imperfeita corte de 
Khufu, onde alguns seres praticam actos irreflectidos e pecaminosos como o adultério ou a confrontação real; 
agora passamos à corte divina de Ré, senhor de Sakhebu, onde se perfilam a mãe e a tia do deus real Hórus, Ísis, 
Néftis, Meskhenet, deusa do nascimento e do destino, Heket, deusa rã, da criação primordial e dos nascimentos, 
e Khnum, o demiurgo que modelou o homem a partir do barro e de onde deriva o nome de Khufu, uma vez que é 
a forma abreviada de Khnum-khufui, ou seja, «O deus Khnum protege-me». Sem a referir, paira a sombra de 
Maat, «aquela que guia», ao mesmo tempo filha e mãe do demiurgo, uma vez que os deuses vão ser encorajados 
a desenvolverem a reciprocidade, um dos princípios fundamentais de maat, ao transmitiram às crianças a ideia 
de que deverão ser reis piedosos. Embora os relatos atravessem os reinados de Djoser, Nebka e Seneferu, Khufu 
é a figura principal deste papiro, que, segundo a tradição mais tardia, teria sido um déspota. Como não conhe-
cemos o final do conto, é difícil saber se isso seria de alguma forma referido. De qualquer modo, a actuação dos 
deuses e o espírito incutido nos futuros reis, contrastam com o carácter «oficial» de Khufu, que não encontrou 
ainda suporte em documentação sua contemporânea e alguns sustentam poder dever-se apenas a uma deficiente 
leitura que os seus posteriores fizeram da impressionante dimensão da sua pirâmide. Contudo, Heródoto, dando 
voz aos sacerdotes, e ultrapassando as incorrecções do tipo de que Khufu terá reinado depois de um tal Rhamp-
sinite, apresenta relatos impressionantes. Até Khufu chegar ao poder o Egipto era próspero e ele levou-o à misé-
ria: fechou templos impedindo-os da prática religiosa; pôs toda a gente a trabalhar para si, em ritmo exaustivo, 
em diversas tarefas, particularmente na sua pirâmide; a falta de dinheiro, para continuar com as suas obras hercú-
leas, teria levado Khufu ao cúmulo da perversidade (e para nós do delírio de Heródoto), levando-o a prostituir a 
própria filha, que receberia pelos seus favores o pagamento em pedras, que teriam servido para construir a pirâ-
mide do meio das três pequenas pirâmides das rainhas, localizadas no lado este da grande pirâmide, aquela que 
está referenciada por GI-b e que pertenceu, provavelmente, à rainha Meritités. Corroborando esta opinião, há o 
facto de a oferenda ser semelhante mas não igual, uma vez que o quarto conto é a antecâmara do quinto conto, 
pois não há uma conclusão tão concludente como as anteriores. E a razão é simples: o quinto conto já é introdu-
zido no quarto conto (L. M. ARAÚJO, «Khufu» em Dicionário do Antigo Egipto, p. 485; I. SHAW & P. NICHOL-

SON, British Museum Dictionary of Ancient Egypt, p. 152; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 125; G. 
LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 86; HERÓDOTO, L’Égypte. Histoires, II, 124-126; M. LEHNER, The Complete 
Pyramids, p. 108-117). 

110 É uma forma narrativa introdutória completamente diferente das anteriores, que prenuncia uma alteração signifi-
cativa no conto. 

111 Terras e bens afectos às oferendas divinas (B. MENU, Petit Lexique, p. 156). 
112 Não nos parece que Lefebvre tenha razão ao considerar que Khnum tinha um simples e secundário papel de car-

regador e as deusas todo o trabalho. Ele participa em cada um dos três nascimentos, como as deusas, sendo mais 
natural o seu disfarce de carregador do que de mulher música (G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 86). 

113 Só agora surge o nome do sacerdote de Ré, marido de Reddjedet, com um nome bem apropriado ao exercício da 
sua actividade: Rauser significa «Ré é poderoso». Este nome lemo-lo tal como se assumiu em convenção antiga 
para o nome de Ramsés (   ra-ms-sw): a anteposição honorífica colocando o nome do deus antes do verbo 
e passando a consoante fraca do fim da palavra de «e» para «a». Se modernizássemos a leitura deveríamos ler 
User-ré.  

114 Este desalinho era consequência da aflição de estar só e em vias de ter que enfrentar o parto sozinho e sem expe-
riência. 

115 Comparar com a História de Sinuhe B, 268-269 e ver notas 159 e 160. A palavra sxm, no singular significa «cep-
tro», mas sxmw está inequivocamente no plural, por isso pode significar «sistros» ou «matracas». Havia dois ti-
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pos de sistros hathóricos: o sistro sekhem, ou sistro arqueado (que encontramos aqui), e o sistro sechechet, ou 
sistro arquitectural (que surge na História de Sinuhe). O colar mnit aparece na História de Sinuhe no plural, mas 
aqui, tal como se confirma no papiro, está no singular. Em todo o caso, o pronome que se segue está no plural, o 
que nos permite assumi-lo (A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, I, pl. X; A. ERMAN, Die Märchen des 
Papyrus Westcar, II, pl. X; J. C. SALES, As Divindades Egípcias, p. 177). 

116 Rauser dirige-se só às mulheres, mas o bagageiro não se tinha eclipsado! Era um simples criado e, portanto, mar-
ginal à conversa entre o dono da casa, um sacerdote de Ré, e três damas que o visitam, prontas para ajudar numa 
hora de aflição. 

117 O desalinho do homem e este fechar de porta com as mulheres no interior do quarto, também nos dá a medida de 
quanto este acto era um assunto muito mais de mulheres do que de homens. Aparentemente, a presença de 
Khnum é estranha, uma vez que não é provável que os físicos, isto é, os médicos, assistissem aos nascimentos, 
uma vez que em nenhuma representação das que existem em paredes de templos, normalmente de nascimentos 
reais, surge qualquer figura auxiliar masculina. A parturiente é auxiliada exclusivamente por mulheres. A ausên-
cia de físicos pode ficar a dever-se a diversas causas, sem que se saiba ao certo qual delas é válida. As duas hipó-
teses mais frequentes são o facto de também haver mulheres versadas nesta matéria, autênticas parteiras, ou ser 
um processo tão natural que dispensava o apoio médico. Contudo, as deusas tomam posição junto da mãe e 
Khnum não. Ele não ajuda nem assiste aos nascimentos, sendo chamado a assumir a sua função só após cada um 
deles nascer, sendo o último caso considerado uma troca de frases, uma das muitas distracções do escriba deste 
papiro. Estaria à margem ou mesmo fora da sala (B. BRIER e H. HOBBS, Daily Life of the Ancient Egyptians, pp. 
235-236; C. STETTER, The Secret Medicine of the Pharaohs, pp.85-89). 

118 User-ref significa «Mais poderoso do que ele». O nome inscrito no papiro é claramente este e não Userkaf («O 
seu ka é poderoso»), nome correcto do primeiro rei da V dinastia. Contudo, não somos da opinião de Sethe que 
julgava que os nomes do papiro deviam ser mudados para os nomes correctos. E por uma razão muito simples: 
esta não é uma questão de erros. Há é jogos de palavras semelhantes no som, mas de significado diferente, aquilo 
que geralmente se chama um calemburgo ou trocadilho. Neste caso a palavra foi wsr. Em muitas culturas surge a 
atribuição de nomes por paronomásia, isto é, formados a partir da combinação de palavras que apresentam seme-
lhança fonética e/ou morfológica mas com sentidos diferentes. Um dos exemplos mais conhecidos é do Antigo 
Testamento, onde existem vários exemplos. Rachel, mulher de Jacob, depois de um parto particularmente difícil, 
resolve dar ao recém-nascido o nome de Ben-ôni, que significa «Filho da minha dor». Jacob, que estava presen-
te, resolve de imediato alterá-lo para um nome de melhor augúrio: Bin-Yâmin, isto é, «Filho da direita», que deu 
o nome em português de Benjamin. Aliás, em português existe mesmo o nome Das Dores, exactamente pela 
mesma razão. Até exclamações das parturientes ou de alguém que assiste ao parto, podem dar origem a um no-
me. Um exemplo célebre disto é muito mais recente e deve-se a Rabelais, que explica que o nome de Gargantua 
se ficou a dever à exclamação do pai ao ver o seu filho: «que grand tu as!». Uma outra questão fica a dever-se a 
Maneton, o sacerdote egípcio do século III a. C., responsável pela divisão da história do Egipto faraónico em 
trinta dinastias, desde cerca de 3100 a.C. até 343 a. C., ano da morte do último rei autóctone, Nectanebo II. Não 
se sabe qual o conceito que Maneton tinha de «dinastia» ou se tinha conhecimentos ou critérios que hoje nos es-
capam. Certo é que na sua divisão há casos de numa mesma dinastia haver faraós sem antepassados comuns, ou 
de haver separação de dinastias havendo sucessão consanguínea. Este é exactamente o caso que se verifica entre 
a IV e a V dinastias: Userkaf era neto de Djedefré, filho de Khufu. Além do mais, casou-se com Khentkaués, fi-
lha de Menkauré, unindo pelo casamento as duas linhas de descendência de Khufu. Sendo, provavelmente, os 
outros dois reis seus irmãos, então o que terá separado estas duas dinastias? Será que Maneton, como sacerdote 
de Serápis e conselheiro eclesiástico de Ptolemeu I Sóter I, teve conhecimento do conto Khufu e os mágicos e se 
filiou nele à falta de outras provas na época? (K. SETHE, «Aus den Wundererzählungen vom Hofe des Königs 
Cheops» (1927), p. 42; G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 87; P. CLAYTON, Crónicas dos Faraós, pp. 9-10 e 
60-61). 

119 Cerca de 52,5 centímetros de comprimento. 
120 Para nxbt ver Á. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Diccionario de Jeroglíficos Egipcios, p. 245. 
121 O material típico de construção utilizado nas habitações era o tijolo cru e nalgumas dependências eram feitos 

junto à parede uns socalcos de tijolo, com cerca de 75 centímetros de altura, 175 centímetros de comprimento e 
80 centímetros de largura (modelo de Deir el-Medina), que, certamente cobertos com mantas, esteiras e almofa-
das, serviam para sentar e dormir. Também feito com tijolos era o «banco dos nascimentos», onde a mulher dava 
à luz sentada ou acocorada (G. e M. F. RACHET, Dictionnaire de la civilisation égyptienne, pp. 149-150; G. PO-

SENER, Dictionnaire de la civilisation égyptienne, pp. 160-161; B. BRIER e H. HOBBS, Daily Life of the Ancient 
Egyptians, pp. 235-236). 

122 Portanto, Khnum estava também no quarto e actuante!  
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123 Novo trocadilho, desta vez com a palavra sAH. É atribuído à criança o nome de Sahré, «Aquele que resiste a Ré» e 

o nome do segundo rei da V dinastia é Sahuré (sAH-w-ra), «Aquele que não resiste a Ré» ou «Aquele que é Pró-
ximo de Ré». Com a simples intromissão da partícula enclítica negativa, altera-se o nome para o seu oposto. A 
criança ao querer atrasar o seu nascimento, não só resistia ao corpo da mãe, cuja função era expeli-lo, como es-
tava a resistir ao seu pai Ré, que o concebera para que nascesse e se tornasse rei (P. CLAYTON, Crónicas dos Fa-
raós, pp. 60-62). 

124 Omissão do escriba e restauro das palavras «de ouro», conforme se encontra nos outros dois partos. 
125 A utilização do pronome sufixo dual fy nesta frase é bastante interessante. A frase está no singular, um rei a as-

sumir a realeza em toda a terra, mas sem esquecer o tradicional dualismo do Egipto faraónico: rei era-o do Alto e 
do Baixo Egipto, era rei das Duas Terras. É o dual, que é um pronome que só se utiliza para entidades que cons-
tituem pares, isto é, para entidades duplas, como é o caso, que dá esta dimensão à frase. 

126 Terceiro trocadilho, terceira criança, terceiro rei da V dinastia. Na realidade o seu nome não era Keku, «Aquele 
que é escuro», que seria um estranho nome para um rei, completamente fora de toda a lógica onomástica faraó-
nica, mas Kakai. É o primeiro rei a aparecer com duas cartelas, Neferirkaré Kakai, sendo este o seu nome de 
nascimento e o primeiro o nome de coroação. Quanto ao seu significado, o primeiro não levanta qualquer dúvi-
da, significa «Belo é o ka de Ré»; já o segundo, kA-kA.i, é difícil de traduzir. Não é um plural ideográfico, pois 
nesse caso seriam três ka; parece ser um dual, mas este plural só se utilizava para entidades duplas, que consti-
tuíam pares (braços, olhos, mãos…). Ora, cada pessoa tinha apenas um ka. Por isso a tradução mais aproximada 
que é possível fazer, «Aquele que tem os seus ka» resulta estranha e fora da lógica onomástica egípcia. Será que 
lido em conjunto com o primeiro nome significará a união do ka de Ré com o ka real? Mesmo assim não é con-
vincente (P. CLAYTON, Crónicas dos Faraós, pp. 60-62). 

127 Em relação aos dois primeiros nascimentos há aqui uma troca na ordem destas frases. 
128 A palavra it significa «cevada» ou «grãos» em geral, «cereais». Contudo, aqui, além de estar no plural é seguida 

do numeral «um», pelo que julgamos poder entender-se por «um saco de cevada». É provável que fosse um XAr, 
palavra que significa mesmo «saco», mas que era uma unidade de volume igual a dez HkAt, isto é, cerca de 48 li-
tros. O HkAt era, portanto, a unidade de medida de volume, principalmente para os cereais, igual a 4,8 litros (G. 
LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 87; R. O. FAULKNER, Concise Dictionary, pp. 32 e 201; J. P. ALLEN, Middle 
Egyptian, p. 102). 

129 A Ré. 
130 Ou seja, antes de abandonarem a casa de Reddjedet, os deuses utilizaram o expediente de deixar aí o saco de grão 

com as coroas reais dentro, difícil de transportar em plena tempestade, como pretexto para poderem regressar. 
131 Provavelmente esta «purificação» deverá ter o mesmo significado que a contenção de alguns dias que é pedida às 

mulheres hoje em dia, após terem dado à luz, permitindo uma reorganização dos tecidos e o desaparecimento de 
quaisquer mazelas, dores, ferimentos ou outras, que tenham subsistido ao parto. Aliás, os Egípcios também ti-
nham preocupações médicas com o parto e o pós-parto, havendo alguns papiros médicos, entre os quais alguns 
especificamente ginecológicos. Num deles, o Papiro Kahun, um papiro ginecológico de cerca de 1820 a. C., é 
apresentado um remédio muito aconselhado para colocar abundantemente na vagina para dar à luz (450 ml de 
óleo novo), mas que podia ser utilizado noutras situações de dores «na região púbica, vagina e zona da vagina 
que fica entre as nádegas». Um outro exemplo surge no Papiro Ebers, generalista, de cerca de 1500 a. C., que 
apresenta um remédio para colocar na vagina após o parto (uma mistura de uma planta não identificada chamada 
kheperuer, açúcar, água de alfarroba e leite), sem que se perceba bem se é para ajudar a expelir a placenta ou pa-
ra ajudar os tecidos do útero a voltarem à sua posição normal (J. F. NUNN, Ancient Egyptian Medicine, pp. 25 e 
191-197; C. STETTER, The Secret Medicine of the Pharaohs, pp.85-89). 

132 Refere-se a Reddjedet. 
133 Outra omissão cujo restauro se deve a Sethe (K. SETHE, «Aus den Wundererzählungen vom Hofe des Königs 

Cheops» (1924), p. 35; A. M. BLACKMAN, The Story of King Kheops and the Magicians, p. 16-16a e pl. 12-col. 
12). 

134 Com respeito à preposição seguida de pronome sufixo Hr.f, seria normal termos  em vez de  , uma vês que se 
segue um pronome sufixo. No caso de aparecer , seria mais um erro, já que esta é uma grafia rara para «sua 
cara» ou «a cara dele». Contudo é isto mesmo que Erman, Sethe e De Buck lêem, ao contrário de Blackman, 
confirmado por W. V. Davies numa nota sua. Ampliada e mais contrastada esta área do papiro, que sem ser das 
melhores também não é das piores, comparámos com outros exemplos próximos, onde aparecem os dois primei-
ros casos e parece-nos tratar-se do primeiro deles. Sendo assim, é outro erro do escriba (K. SETHE, «Aus den 
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Wundererzählungen vom Hofe des Königs Cheops» (1924), p. 35; A. M. BLACKMAN, The Story of King Kheops 
and the Magicians, p. 16-16a e pl. 12-col. 12; A. ERMAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, II, pl. XII; A. DE 

BUCK, Egyptian Readingbook, p. 87). 
135 Há alguma incerteza em relação aos dois últimos caracteres desta frase. Da leitura que o papiro permite, parece 

mais credível a hipótese de Blackman (  ), r.i, «contra mim», do que a apresentada por Sethe (  ), sp-sn, para a 
duplicação do demonstrativo neutro «isto, isto», reforçando a incredibilidade da criada perante o que lhe tinha 
acontecido. Além do mais, não nos parece uma personagem nem um acto que merecesse tanta ênfase (A. ER-

MAN, Die Märchen des Papyrus Westcar, II, pl. XII; K. SETHE, «Aus den Wundererzählungen vom Hofe des 
Königs Cheops» (1924), p. 35; A. M. BLACKMAN, The Story of King Kheops and the Magicians, pp. 16-16a e 
pl.12-col.12; H. GOEDICKE, Old Hieratic Paleography, pp. 1a-1b; 6a-6b; 30a-30b; 66b). 

136 Aparentemente eram filhos da mesma mãe mas tinham pais diferentes. 
137 Não encontramos aqui a palavra «molhos» ou «feixes», bAt (  ), como em B1,41 do Conto do Campo-

nês Eloquente, mas a palavra «fio», mais propriamente, cada um dos fios com que se faz uma corda. 
138 O papiro acaba aqui, sem que haja qualquer indicação de quantas páginas faltam para o fim ou de como termina-

ria a narrativa. Nem mesmo se sabe se falta alguma coisa! Dito de outra maneira: faltar deve faltar, uma vez que 
não há o cólofon que se julga que deveria existir, uma vez que se acredita que esta é uma cópia de um original 
mais antigo! Contudo, este final coincide com o fim da XII página do papiro, sem que haja qualquer lacuna, se-
guindo-se apenas uma superfície branca. É um final abrupto e diferente de todos os outros contos. Aparentemen-
te é uma cópia incompleta. 
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