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Capítulo I

Cinco dias

Oh, magnífico Atum.
Atum, Completo e Eterno, Tudo e Nada, de onde 

viemos e para onde retornaremos. E os atributos e dotes 
de Atum eram ilimitados e divinos: os Neteru. E Atum 
existia em harmonia com eles. E, por isso, Atum chamava 
a si mesmo de Neter. 

Atum, o Inexorável, origem de toda verdade, conhe-
cimento e poder.

Atum, aquele que criou a si mesmo, a divindade pri-
mordial, o Neter, ou Deus da Ordem e do Princípio, pai 
do Nu, água escura do Caos e das Trevas, infinita, fria e 
malévola.

E Atum mergulhou no Nu, onde germinavam as for-
ças primordiais do Cosmo imberbe – a matéria-prima da 
Vida e da Morte, da Luz e da Penumbra. 

E o Nu, por sua vontade e malícia, forjou as Deidades 
de Khmunu, os oito demônios do Caos: os deuses-sapos 
Nun, Naunet, Amen e Amaunet; e as deusas-serpentes 
Heh, Hauhet, Kek e Kauket.
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Para conter as Deidades, Atum proclamou a Palavra. 
Esta fez emergir do Nu sombrio o primeiro solo: árido, 
estéril, duro. E Atum chamou-o Benben, a Montanha da 
Aurora.

Sob o pico estreito de Benben, equilibrava-se um 
mundo em forma de ovo, o qual, súbita e violentamente, 
partiu-se em milhões de fragmentos. 

De seu interior, saltou Rá, o Deus-Sol, dono de olhos 
de fogo ardente, cabelos negros como o Nu e uma face de 
estonteante beleza, feita à imagem e semelhança de Atum. 
E Rá emanava um brilho incandescente e intenso.

Tragados pelo esforço criador deflagrado, Atum e Nu 
transmutaram-se no Universo, no Céu, na Lua e na Terra.

Enquanto se transformava em sua própria Criação, 
no Primeiro Tempo, no Sopro Inicial, Atum vislumbrou 
o futuro e se maravilhou com o mundo que se impunha 
em lava, trovão e cinzas.

Incapaz de refrear-se, Atum verteu uma lágrima de 
pura e imaculada alegria, e esta desaguou suavemente so-
bre o mundo mortal, originando o Homem, nascido para 
se multiplicar sobre a Terra, cujos herdeiros passariam os 
dias entretidos em correrias e brincadeiras, nus e felizes.

Naquela era, as noites ainda não existiam. Havia so-
mente a luminosidade de Rá, sob a qual os humanos ama-
vam e deliciavam-se com os abundantes frutos da terra, as 
fontes de água, ricas e frescas, e as brisas quentes e agra-
dáveis. Eles morriam unicamente de doença ou acidente, 
uma vez que paravam de envelhecer ao atingirem a adoles-
cência; sequer sofriam a ação de predadores, inexistentes 
naqueles dias de paz e inocência.
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Porém, ofuscados pela intensa luminosidade de Rá, 
Soberano do Céu e das Estrelas, os deuses-demônios ti-
nham se refugiado no mundo do Homem.

O brilho do Deus-Sol, contudo, seguiu-os também 
àquele domínio, para guardar e proteger a humanidade 
dos demônios.

Caçadas pela luz de Rá, as Deidades de Khmunu es-
gueiraram-se em direção ao submundo da Terra, onde as 
trevas repousavam a salvo da luz solar.

No exílio de sua tumba profunda, o deus-sapo Amen 
e a deusa-serpente Heh tramaram sua vingança, em uma 
cópula repugnante e odiosa. E assim conceberam um re-
bento maldito, fadado a arruinar Rá: Apep, o Destruidor, 
a Serpente do Caos, Aquele Que Tudo Devora.

Sombra severa e cruel, Apep assumiu a forma de uma 
imensa serpente d’água, dotada de asas disformes e esca-
mosas.

Cruzamento obsceno das duas raças de demônios, 
mais poderoso que ambas, Apep provou-se imune ao bri-
lho de Rá. Em seu íntimo escuro, ardia um único desejo: 
aniquilar o Deus-Sol.

Ansioso por degustar o espírito de Rá, Apep rastejou 
como uma praga até Bakhu, a Montanha do Horizonte, o 
pico mais elevado do Egito.

Egito, Berço da Humanidade e do lendário Nilo, o 
caudaloso rio surgido das águas remanescentes da lágrima 
de Atum.

Apep pretendia alçar voo de Bakhu para o reino 
imortal de Rá, quando a luz de Rá rareou e uma escuridão 
densa e repentina se espalhou sobre o Egito, como uma 
mortalha silenciosa.
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Contudo, aquele véu de trevas rapidamente cedeu 
diante de uma luz forte, suave, prateada, feminina, até 
então desconhecida do Universo. 

E este foi o despontar de Silene, a Deusa da Lua, que 
agora cobria preguiçosamente, com seu luar doce e sere-
no, o mundo mortal.

Ao fugirem do Céu, atordoados pelo brilho de Rá, os 
demônios não se aperceberam da criação de uma nova ge-
ração de Neteru pelo enorme poder do Deus-Sol, herda-
do de Atum. Eram estes filhos-irmãos de Rá, submissos à 
sua vontade e destinados a coroá-lo, glorioso e arrogante, 
como o Rei dos Deuses.

Rá desposou sua irmã Nut, Deusa do Céu, a mais 
formosa entre as Neteru, dona de cabelos macios, longos, 
brilhosos e negros, olhos azul-celestes, seios fartos, pernas 
longas e insinuantes e quadris largos e convidativos.

Rá nomeou seus irmãos príncipes e conselheiros – 
Thoth, Deus da Sabedoria, e Geb, Deus da Terra.

As feições de Thoth ostentavam a beleza de Rá, a des-
peito do crânio calvo e da expressão fechada, assoberbada 
pelo fardo do conhecimento.

Geb, por sua vez, apresentava beleza viril, de traços 
fortes, córneas acres e cabeleira selvagem e indomável co-
mo seu espírito.

Por fim, restava Silene, a caçula dos Neteru, que se 
mantinha afastada da família para a satisfação de Rá, in-
vejoso do garbo e da intensidade de seu luar, capaz de 
rivalizar com o brilho do próprio Deus-Sol.

A Lua, portanto, assumia-se solitária e arisca, de sor-
riso discreto e melancólico. Seus olhos prateados e cabelos 
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curtos – lindos e sedosos como os de Nut – conferiam-lhe 
aspecto frágil, tênue, etéreo, mas, também, carregado de 
imensa sedução.

Os Neteru trajavam roupas leves e claras: os deuses 
envergavam saiotes e as deusas, vestidos transparentes e 
macios, atados às costas. Apreciavam ainda o uso de ouro 
e joias – anéis, pulseiras e colares – e, ocasionalmente, cal-
çavam finas sandálias de couro.

Na aurora do Universo, Rá construíra uma barca, de 
casco vermelho e vela dourada, em tons vívidos e ofuscan-
tes, com a qual cruzava o firmamento. Agora, viajava do 
alvorecer ao crepúsculo acompanhado de sua corte, aco-
modado em seu grande trono de ouro e marfim.

Modesta, por comparação, em luxo e dimensões, a 
Lua também criara uma barca para si, a bordo da qual 
zarpava toda noite, quando o Sol se recolhia.

A Barca da Lua ostentava casco escuro e vela suave, 
tecida com delicados fios de prata, sutis como o corpo 
esbelto de Silene, sua solitária ocupante, a despejar seu 
brilho prateado sobre os mortais.

Naquela primeira jornada da Lua, Apep aguardou Si-
lene concluir seu trajeto sereno pelo Céu. Somente quan-
do o Sol emergiu no horizonte foi que o Destruidor lan-
çou-se de Bakhu, determinado a devorá-lo.

O bater de suas asas elevou-se num estrondo de ter-
ror e danação, que encolheu os corações humanos.

Tementes a Rá, homens e mulheres rezaram contri-
tos, esperançosos de que o Sol, fonte de vida e calor, não 
sucumbisse às trevas da Serpente do Caos.
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Apesar de seu poder divino, Rá se acovardou perante 
a aproximação de Apep, impotente diante de seu horror 
malévolo.

Esse foi o eclipse primordial – o mais longo e terrível 
eclipse jamais observado. Outros viriam – frutos dos ata-
ques ferozes de Apep –, porém, como então, testemunha-
riam a resistência valorosa dos defensores de Rá. Pois Rá 
sobreviveu àquela primeira batalha somente pela pronta 
intervenção de Thoth, que conjurou poderosos feitiços, 
erguendo barreiras invisíveis e impenetráveis às presas fé-
tidas e peçonhentas do Demônio do Caos.

E Apep recuou diante da magia de Thoth, cuja invo-
cação, todavia, consumiu-lhe as forças. Assim, o Deus da 
Sabedoria desabou e permaneceu desacordado por sema-
nas, exaurido pelo heroico esforço.

A despeito do horror de Apep, Rá recusou-se a en-
tregar o domínio do Céu ao Inimigo. Com Thoth com-
balido e inconsciente, Rá criou as deusas Hator e Maât 
– poderosas Neteru, respectivamente, do Celestial e do 
Equilíbrio – para guarnecer sua barca com encantamentos 
e feitiços.

Com a proteção de suas novas guerreiras, Rá zarpou 
na alvorada seguinte disposto a enfrentar Apep. Ao seu 
lado, a belíssima Hator, de expressão confiante e determi-
nada, reflexo da dureza de seu caráter e poder, e a linda e 
alada Maât, de olhar justo e penetrante, dotada de alvas 
asas às costas.

E a magia das novas deusas manteve Apep à dis -
tância. 

Então, o Destruidor vociferou aos Quatro Ventos, 
praguejando e babando sua cólera indócil, com seu corpo 
nojento e anelado convulsionado por tremores de ódio.
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E a fúria de Apep só aumentava a cada jornada bem-
sucedida da Barca do Sol, num furor sombrio que lhe es-
cravizava a vontade, os anseios e os pensamentos.

Rá deu-se por satisfeito e seguro. Contudo, uma nova 
ameaça ainda mais insidiosa precipitaria o fim de seu rei-
nado absoluto sobre o Universo.

Em segredo e malícia, a intriga transcorria debaixo 
do teto de Rá, em pleno Palácio Celestial – uma constru-
ção maciça, de paredes lisas, desprovida de muralhas, sob 
a segurança do Benben, fora do alcance das asas assassinas 
de Apep.

Seus suntuosos portões se abriam para as imponentes 
docas de argamassa cinzenta, onde ancoravam as barcas 
do Sol e da Lua. As duas nunca permaneciam juntas, pois 
a aproximação de uma significava a partida da outra.

Atrás do palácio, despontava um precipício íngreme 
e abrupto, acima do mar infinito, de águas profundas, ge-
ladas e sombrias, remanescentes do Nu extinto.

A cada crepúsculo, o Palácio Celestial mudava de con-
figuração: seus noventa e nove cômodos alternavam de lu-
gar entre si, numa dança aleatória, desordenada e imprevisí-
vel. Os deuses, todavia, detinham a inusitada capacidade de 
localizarem seu caminho com facilidade pelos compridos 
corredores, amplos salões e deslumbrantes jardins.

Rá amava seu reino, sua esposa, súditos e palácio. Po-
rém, quando o Sol mergulhava em sono profundo e a Lua 
dominava o Céu, Nut e Geb se encontravam em sigilo 
e consumavam seu amor proibido, desonroso e sofrido, 
cientes de sua traição, embora incapazes de evitá-la, pois 
maior era o desejo em seus corações.
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E tal perfídia perdurou longamente até uma noite fa-
tídica, amaldiçoada entre os deuses, em que o sono de Rá 
sucumbiu a um terrível presságio, vindo no sopro de um 
pesadelo sombrio, que marcaria o Senhor dos Neteru – e 
as eras vindouras – sob o signo da danação, submersa em 
sofrimento e sangue. Neste, Rá presenciou Nut dar à luz 
um novo rei, surgido para tomar-lhe o trono e diminuí-lo 
perante o Homem e a Criação. Assim, despertou sobres-
saltado. 

Ainda assombrado pelas névoas de sua visão, encon-
trou vago o leito marital.

Surpreso, o Deus-Sol procurou freneticamente a es-
posa pelo palácio. Então, súbita e terrivelmente, gemidos 
de prazer abafados e incontidos o atraíram aos aposentos 
de Geb.

Lá chegando, incrédulo, atônito e horrorizado, depa-
rou-se com a lúbrica visão de Nut imersa até a cintura nas 
águas tépidas da banheira de seu irmão.

A deusa oferecia os seios aos lábios famintos de Geb, 
envolvido em suas coxas magníficas, torneadas, morenas 
e sedosas.

Ela mantinha os olhos fechados e absortos, num êx-
tase profundo, denso, pleno. Os quadris de Geb golpea-
vam febrilmente o sexo da esposa de Rá, na loucura de 
seu apetite pulsante, másculo e animalesco. Seu delírio 
convulsionava as águas ardentes e lançava respingos fartos 
para fora da banheira.

– Prostituta infiel! – vociferou Rá, com a voz embria-
gada na humilhação e ira. – Você sangra meu espírito, trai 
minha coroa e desfaz minha aliança com o mais amado 
dos meus irmãos! Maldita seja, mulher!
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E Rá baniu Geb de sua presença pela eternidade, con-
finando-o ao leito sombrio, remoto e silencioso do oceano 
frio e escuro que jazia além do Palácio Celestial.

Com seu poder divino, o Deus-Sol lançou uma praga 
sobre Nut: jamais pariria ela uma criança, em qualquer 
dia do ano, enquanto o Tempo existisse.

Assim, Nut sucumbiu a uma imensa tristeza, que 
se transformou em agonia e desespero quando, sete dias 
após cair em desgraça, descobriu-se grávida da semente 
de Geb.

Ela ocultou o fato ao marido, por temer sua fúria e 
desgosto.

De fato, Rá nunca perdoou a vergonha da traição, 
obrigado a conviver com sua dolorosa lembrança até o 
derradeiro suspiro da Criação.

Nut, portanto, confiou seu segredo somente a Thoth, 
Deus da Sabedoria, em quem buscou conforto e auxílio, 
esperançosa de parir os frutos de sua relação com Geb, seu 
único e verdadeiro amor.

Secretamente apaixonado por Nut, Thoth decidiu 
ajudar a irmã – mesmo sob o risco de atrair para si a fúria 
de Rá. Confiava, porém, na gratidão do rei, uma vez que 
o salvara das mandíbulas de Apep na Batalha do Primeiro 
Eclipse.

Ao longo dos dias seguintes, Thoth esculpiu em ma-
deira um tabuleiro e duas dúzias de peças arredondadas. 
Pintou o tabuleiro com quadrículos vermelhos e brancos, 
e cada conjunto de peças recebeu uma dessas cores. Assim, 
criou o jogo de damas.

Naquela manhã, Thoth ausentou-se da Barca do Sol 
e compareceu aos aposentos de Silene no Palácio Celestial. 
Ele trazia consigo o inusitado jogo, lindo e reluzente.
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Silene encantou-se de imediato com a novidade, um 
ardil bem-sucedido, elaborado com o intuito perverso de 
seduzir a mente curiosa da deusa.

Thoth ensinou-lhe as regras do jogo e convidou-a a 
uma partida, desde que ela apostasse algo de real valor, 
a fim de dar sabor à disputa.

Receosa e desconfiada, Silene hesitou.
Contudo, sua fascinação pelo tabuleiro e o interesse 

em explorar suas inúmeras probabilidades induziram-na a 
acatar o desafio do irmão.

– Se eu ganhar, irmã, você me levará esta noite con-
sigo em sua barca, a um passeio sobre o mundo mortal. 
– demandou Thoth.

Silene detestou os termos de Thoth. Ela jamais con-
sentira na presença de qualquer Neter a bordo de sua em-
barcação. Ainda assim, não pretendia negar-se o prazer 
do jogo.

– Eu aceito – concordou a deusa. – Todavia, no caso 
da minha vitória, fico com o tabuleiro e as peças.

Thoth assentiu, armando então o jogo no assoalho 
liso dos aposentos da irmã.

Silene escolheu o conjunto branco que, pelas regras 
de Thoth, iniciava a partida.

Todavia, para o azar da Lua, a mente do Deus da 
Sabedoria provou-se habilidosa em tecer estratagemas, in-
duzindo ao erro os movimentos da adversária.

Os lances frios e perspicazes de Thoth, aliados ao mi-
nucioso conhecimento de regras por ele inventadas, logra-
ram arrancar de Silene uma vitória fácil. 

A Lua fora temerária e ingênua ao ignorar a óbvia 
vantagem do irmão enquanto criador do jogo. 
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O entardecer testemunhou um presunçoso Thoth a 
bordo da Barca da Lua. Contrariada, embora resignada, 
Silene tomou gentilmente o leme e zarpou para seu costu-
meiro trajeto pelo firmamento.

O orgulho de Silene a impelia a superar o irmão, o 
qual ostensivamente trouxera consigo o jogo.

– O que deseja apostar agora, arrogante Thoth? – 
provocou Silene.

– Um beijo em seus lábios, irmã – sorriu ele. 
Arrepios de medo açoitaram Silene, acompanhados 

de um estranho sentimento, desconhecido para ela. Ru-
borizou de imediato.

– Em troca do tabuleiro e das peças – emendou 
Thoth.

– De acordo – balbuciou ela, incapaz de disfarçar o 
nervosismo, para deleite do irmão.

Silene amarrou o leme no curso habitual e entregou-
se à partida, confiante.

Contudo, para desespero da Lua, Thoth tornou a 
derrotá-la. Envergonhada e cabisbaixa, a orgulhosa Silene 
entregou a boca ao irmão. 

Thoth aproveitou para saborear-lhe os lábios em um 
beijo luxurioso, ardente, molhado. Entrelaçou sua língua 
na dela, impetuoso e altivo.

As pernas de Silene bambearam, e uma inesperada 
umidade brotou-lhe em meio às coxas, fazendo seu rosto 
ferver de desejo.

Thoth percebeu o efeito e sorriu debochado, a fim de 
torturar ainda mais a dignidade de Silene.

O fogo da humilhação cresceu dentro da deusa: um 
fogo que ela somente poderia aplacar mediante uma vitó-
ria inapelável sobre o irmão. 
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Assim, Silene selou seu destino e caiu na armadilha 
que o astucioso Thoth lhe estendera: exigiu o máximo de 
seu intelecto na partida seguinte, num esforço desespera-
do para sobrepujar Thoth. Todavia, a despeito da melhora 
em seu desempenho, novamente fracassou perante a frieza 
do irmão.

Lágrimas de raiva tomaram-lhe a face deslumbrante, 
enquanto pagava o preço de sua derrota. Ela se despiu 
e, de pernas escancaradas, depilou-se ao prazer lascivo de 
Thoth.

– Irmã, se desejar, suspendemos o jogo antes de as 
apostas se tornarem altas demais para você – provocou 
Thoth, com uma falsa misericórdia destinada a aumentar 
a irritação de Silene.

– Nunca! – bradou Silene. – A vitória será minha e 
você nunca mais verá seu tabuleiro, perverso irmão!

– Que assim seja – sorriu Thoth. – Saiba, porém, 
que, se perder novamente, exigirei de você seu maior te-
souro.

Ao ouvir dos lábios de Thoth o terrível preço daquela 
derradeira aposta, Silene finalmente se atentou para a fria 
e meticulosa artimanha de seu irmão, agora revelada em 
todo seu calhorda intuito.

Silene levantou-se, linda e nua, e caminhou graciosa-
mente até a amurada de bombordo. A embarcação atingia 
seu ápice no Céu.

Preocupada e furiosa, Silene amaldiçoou a própria 
inocência, que permitira ao irmão manipulá-la com ta-
manha facilidade.

Lá embaixo, o distante mundo mortal assemelhava-
se a um lago azul, crivado de montes de terra acre.
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Silene estremecia de raiva, medo, excitação e algo 
mais. Se o vencesse, teria a posse do jogo e a chance de 
desafiar o irmão a novas partidas – desculpa perfeita 
para vê-lo e tê-lo por perto. Ainda que fosse um canalha, 
Thoth lhe despertava sentimentos contraditórios de re-
pulsa e fascinação, atração e furor.

Silene voltou-se ao adversário e, para sua inesperada 
satisfação, surpreendeu-o admirando-lhe a nudez prate-
ada. Sentou-se diante do tabuleiro com o olhar fixo em 
Thoth, e então assentiu.

Por fim, iniciaram a derradeira partida.
Silene demonstrou notória habilidade, obviamente 

desenvolvida nos intensos embates anteriores. Assim, sor-
riu diante do desconforto e apreensão que os movimentos 
de suas peças causavam a Thoth.

Silene absorvera as regras do jogo e suas táticas com 
maior presteza do que o Deus da Sabedoria havia previsto. 
E essa foi a grande partida de Silene, na qual repeliu os 
melhores lances e investidas de Thoth. 

As peças inimigas se engolfavam e se destruíam mu-
tuamente. Silene demonstrou gana e talento dignos de 
uma Netert. Sua justa e merecida vitória avizinhava-se. 
Sua honra seria restaurada, vingada e celebrada.

Contudo, o sábio e calculista Thoth desgastou ambos 
os exércitos, até que restasse apenas uma única peça sobre 
o tabuleiro – peça que ostentava o vermelho triunfante do 
Deus da Sabedoria.

A angústia de Silene eclodiu em um pavoroso grito 
de desalento, que cortou os domínios de Rá e fez tremer 
as fundações do Cosmo.

Thoth estendeu à irmã a algibeira de couro que trazia 
à cintura.
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Arrasada, Silene depositou nela sua aposta final, pa-
gando pelo pesado preço de sua derrota: cinco raios de 
luar.

Roubado de sua plenitude, o brilho de Silene empa-
lideceu e jamais tornaria a se igualar ao do Sol.

Para sempre debilitada, a Lua não mais se ergueria no 
horizonte com o esplendor de nascença. Cheia e radiante 
apenas cinco noites por mês, agora minguava, entristecida e 
diminuída, numa pálida lembrança de sua glória original.

Thoth desembarcou com a alvorada nas docas do 
Benben. A Barca do Sol então partia para mais uma jor-
nada diária. Ele se apressou ao Palácio Celestial, onde 
Nut permanecera, com a desculpa de preparar um ban-
quete a Rá.

Nut, contudo, aguardava ansiosa por Thoth em seus 
aposentos. Ela o abraçou efusivamente quando ele retor-
nou com a prometida salvação: os raios de Silene, que en-
cerravam os anos de trezentos e sessenta dias, conferindo-
lhes cinco novos dias de luz e calor.

Ainda que a maldição de Rá proibisse a esposa de 
conceber em qualquer dia do ano, Thoth conseguira um 
novo dia para cada uma das cinco sementes que Geb plan-
tara no ventre adúltero de Nut. E ela não hesitou em uti-
lizá-los.

No primeiro dos cinco novos dias, Nut deu à luz 
Osíris.

Rá, por sua vez, explodiu em cólera e exigiu que a es-
posa lhe trouxesse o bebê, lindo, puro e sorridente, à sala 
do trono do Palácio Celestial. 

Diferente dos demais Neteru, gerados pela magia de 
Rá, o bebê Osíris fora concebido de uma mãe e, portanto, 
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não surgira adulto. Seu poder era frágil e imberbe, mas 
destinado a crescer e desenvolver-se. Isso amedrontava Rá, 
que, em sua visão, compreendera que ele viera para usur-
par sua coroa.

Confrontado com um Osíris repleto de amor, bonda-
de e inocência, Rá decidiu livrar-se do sobrinho bastardo 
– mas não como gostaria. Afinal, mesmo sendo fruto de 
traição infame, Osíris pertencia à família celestial. Logo, 
se causasse mal à criança, Rá arriscava a revolta dos outros 
deuses, numa insurreição impossível de conter.

Rá então proclamou o banimento dos filhos de Geb. 
Em sua crueldade, haveria de separá-los da mãe, mas tam-
bém não os enviaria ao pai no oceano de trevas, temeroso 
de reuni-los e fomentar uma rebelião contra si.

Assim, o Deus-Sol condenou os filhos da Terra e do 
Céu a encarnarem em corpos mortais, pelos quais vive-
riam como humanos e padeceriam dos males, dores e in-
fortúnios da carne.

E imenso foi o sofrimento de Nut, submetida ao ino-
minável capricho de seu esposo e à pavorosa dor de ser 
privada dos rebentos.

Sob lágrimas incontroláveis, Nut pariu seus quatro 
filhos seguintes.

No segundo dos dias, Nut concebeu Hórus, o Dis-
tante, tão lindo e nobre como Osíris. Ao terceiro dia, deu 
à luz o arisco e silencioso Seth. Ao quarto amanhecer, pa-
riu a belíssima Ísis. Por fim, ao quinto dia, Néftis. Esta, 
a deusa nem embalou em seus braços maternais, pois Rá 
arrancou-lhe a criança, cruel e bruscamente.

Nut gritou e chorou. Seus lamentos entristeceram os 
Neteru, tocados pelo tormento da irmã, embora impoten-
tes perante a autoridade severa de Rá.
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Então Rá zarpou na Barca do Sol e, ao atingir o apo-
geu do Céu, desdenhoso e inclemente, lançou os bebês 
em direção à Terra um após o outro, na ordem estrita de 
seus nascimentos.

O tempo dos deuses, contudo, diferia do tempo 
dos homens: assim, os cinco deuses-bebês surgiram sob 
pele mortal com anos de diferença uns dos outros, sem 
contudo estarem presos à sequência em que desceram ao 
mundo.

O primeiro a encarnar em forma humana foi Osíris 
– bênção de esperança e renovação, promessa de salvação 
àquelas paragens maculadas pelo sangue e pelo sofrimento 
dos fracos e esquecidos.
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