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CAPÍTULO 1

Segundo mês da cheia: 20o dia

Renisenb estava parada olhando o Nilo.
Ao longe, podia escutar as vozes exaltadas de seus 

irmãos, Yahmose e Sobek, discutindo se os diques precisa-
vam ou não ser reforçados em um ponto qualquer. A voz 
de Sobek soava alta e confiante como sempre. Ele tinha 
o hábito de expor seus pontos de vista com uma certeza 
tranquila. A voz de Yahmose era baixa e soava rabugenta, 
expressando dúvida e ansiedade. Yahmose estava sempre 
nervoso a respeito de alguma coisa. Era o filho mais velho 
e, durante a ausência do pai nas propriedades ao norte, a 
administração dos campos ficava praticamente em suas 
mãos. Era lento, prudente e inclinado a ver dificuldades 
onde elas não existiam. Um homem de constituição pe-
sada e movimentos vagarosos, com nada que lembrasse 
a confiança e a graça de Sobek.

Desde cedo em sua infância, Renisenb podia se 
lembrar de ouvir os dois irmãos mais velhos discutindo 
com aquelas mesmas entonações. Aquilo lhe deu uma 
sensação súbita de segurança... Estava em casa outra vez. 
Sim, havia voltado para casa...

No entanto, ao olhar mais uma vez para o rio pálido 
e brilhante, sua dor e revolta renasceram. Khay, seu jovem 
marido, estava morto... Khay, com seu rosto sorridente e 
seus ombros fortes. Khay estava com Osíris no reino dos 
mortos* – e ela, Renisenb, sua amada esposa, ficara para 
trás, desolada. Eles estiveram oito anos juntos – havia sido 

* Morto pelo próprio irmão, Seth, o deus Osíris, mesmo tendo 
voltado à vida, perdeu o direito de governar o mundo e passou a 
reger a terra dos mortos. (N.T.)
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entregue a ele quando era pouco mais que uma criança – 
e retornara viúva para a casa de seu pai com Teti, a filha 
de Khay.

Naquele momento foi como se nunca tivesse ido 
embora...

Deu boas-vindas àquele pensamento.
Esqueceria aqueles oito anos – tão cheios de uma 

felicidade impensável, dilacerada e destruída por sofri-
mento e perda.

Sim, esquecer, tirá-los da cabeça. Tornar-se mais 
uma vez Renisenb, a garota insensata e tola, filha de 
Imhotep, sacerdote de Ka. Aquele amor de marido e 
irmão havia sido uma coisa cruel, enganadora em sua 
doçura. Ela se lembrava dos ombros fortes e bronzeados, 
da boca sorridente – agora Khay estava embalsamado, 
envolto em bandagens, protegido por amuletos em sua 
jornada até o outro mundo. Não havia mais Khay nesta 
terra para navegar pelo Nilo e apanhar peixes e sorrir ao 
sol enquanto ela, estirada no barco com a pequena Teti 
no colo, sorria de volta...

“Não vou pensar nisso. Está acabado! Aqui estou 
em casa. Tudo igual ao que era. Eu também devo ser a 
mesma. Tudo será como antes. Teti já se esqueceu. Ela já 
brinca com as outras crianças e ri”, refletiu.

Virou-se abruptamente e tomou o caminho de 
volta para casa, passando por alguns burros carregados, 
tangidos pela margem do rio. Cruzou pelos silos e pela 
latrina, atravessou o portão e entrou no pátio. Estava bem 
agradável ali. Havia um lago artificial, sombreado por 
figueiras e cercado por oleandros e jasmineiros floridos. 
Teti e as outras crianças estavam brincando, suas vozes 
se erguendo claras e agudas. Entravam e saíam de um 
pequeno pavilhão que ficava em uma das margens do 
lago. Renisenb notou que Teti brincava com um leão de 
madeira cuja boca abria e fechava ao puxar de uma corda, 
um brinquedo que ela própria havia amado quando criança. 
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Pensou outra vez, agradecida: “Voltei pra casa...” Nada 
havia mudado, tudo estava como sempre fora. Ali a vida 
era segura, constante, imutável. Agora Teti era a criança, 
e ela, uma das muitas mães encerradas pelas paredes da 
casa – mas a moldura, a essência, essa não mudava.

Uma bola com que uma das crianças brincava rolou 
até seus pés e ela a apanhou e jogou-a de volta, sorrindo.

Renisenb continuou até o pórtico, com suas colunas 
de cores alegres, entrou na casa, passou pela grande câmara 
central, com seu frescor colorido de lótus e papoulas, e por 
fim chegou aos fundos da casa e à área das mulheres.

Vozes exaltadas chegaram a seus ouvidos e ela pa-
rou outra vez, saboreando com prazer os ecos antigos 
e familiares. Satipy e Kait – discutindo como sempre! 
Aquelas entonações inesquecíveis da voz de Satipy, alta, 
dominadora e intimidante! Satipy era a mulher de seu 
irmão Yahmose: uma mulher esguia, enérgica, de língua 
solta, bonita de um modo um tanto autoritário. Estava 
sempre ditando regras, coagindo os escravos, encontran-
do defeito em tudo, conseguindo que coisas impossíveis 
fossem realizadas pela pura força de seus insultos e de sua 
personalidade. Todos temiam sua língua e corriam para 
cumprir suas ordens. O próprio Yahmose tinha a maior 
admiração por sua mulher, resoluta e de espírito forte, 
embora deixasse que ela o intimidasse de um jeito que 
frequentemente enfurecia Renisenb.

De tempos em tempos, nos intervalos das frases estri-
dentes de Satipy, podia-se ouvir a voz de Kait, tranquila 
e obstinada. Kait era uma mulher corpulenta de rosto 
simplório, esposa do belo e alegre Sobek. Era devotada a 
seus filhos e raramente falava a respeito de qualquer outra 
coisa. Sustentava sua posição nas discussões diárias com a 
concunhada pelo expediente simples de repetir qualquer 
coisa que houvesse declarado originalmente com uma 
obstinação calma e irremovível. Não demonstrava ardor 
nem paixão e nunca ponderava sequer por um momento 
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outro lado da questão que não fosse o seu próprio. Sobek 
era extremamente ligado à sua esposa e falava com ela 
abertamente a respeito de todos os seus negócios, confian-
te de que ela pareceria ouvir, emitiria sons reconfortantes 
de anuência ou discordância e não lembraria de nada 
inconveniente, uma vez que sua mente estaria com certeza 
focada o tempo todo em algum problema relacionado 
com as crianças.

– Eu afirmo que isso é um ultraje! – gritou Satipy. 
– Mesmo se Yahmose tivesse o espírito de um rato, não 
suportaria isso nem por um momento! Quem é o senhor 
da casa quando Imhotep está ausente? Yahmose! E como 
esposa de Yahmose eu deveria escolher primeiro os tape-
tes e as almofadas. Aquele hipopótamo daquele escravo 
núbio deveria...

Foi interrompida pela voz pesada e profunda de 
Kait:

– Não, não, minha pequena, não coma o cabelo de 
sua boneca. Tome, aqui tem algo melhor... um doce... 
olhe, que bom...

– E quanto a você, Kait: não tem educação, sequer 
ouve o que eu digo... Você nem responde... Seus modos 
são atrozes.

– A almofada azul sempre foi minha... Oh, veja a 
pequena Ankh... Está tentando andar...

– Você é tão estúpida quanto seus filhos, Kait, e isso 
para dizer de modo gentil! Mas não vai se livrar dessa si-
tuação assim. Estou avisando: farei valer meus direitos.

Renisenb estremeceu ao ouvir passos suaves atrás de si. 
Virou-se com um sobressalto e teve uma sensação desagra-
dável, antiga e familiar, ao ver Henet em pé atrás dela. 

A face magra da velha se retorceu no habitual sorriso 
quase servil:

– Deve estar pensando que as coisas não mudaram 
muito, Renisenb. Não sei como aguentamos a língua de 
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Satipy! É claro, Kait pode responder. Alguns de nós não 
têm a mesma sorte! Eu sei o meu lugar, ou ao menos assim 
espero... Sou grata ao seu pai por me dar um lar, comida 
e roupas. Ah, um bom homem, o seu pai. E sempre tentei 
fazer o melhor. Estou sempre trabalhando... Dando uma 
mão aqui, uma mão ali... E não espero gratidão ou cum-
primentos. Se sua querida mãe estivesse viva, seria bem 
diferente. Ela gostava de mim. Éramos como irmãs! Uma 
mulher linda. Bem, cumpri meu dever e mantive a pro-
messa que fiz. “Cuide das crianças, Henet”, foi o que ela 
me disse ao morrer. E tenho sido fiel à minha palavra. Fui 
uma escrava para todos vocês e nunca quis um obrigado. 
Nunca pedi e nunca recebi! “É apenas a velha Henet”, é 
o que dizem, “ela não tem importância”. Ninguém pensa 
em mim. E por que deveriam? Eu tento ser útil, é só.

Ela se esgueirou como uma enguia por sob o braço 
de Renisenb e entrou na câmara interna.

– A respeito daquelas almofadas, Satipy, vai me 
desculpar, mas por acaso ouvi Sobek dizer...

Renisenb se afastou. Seu velho desprezo por Henet 
assomou. Era estranho como todos detestavam Henet, 
sua voz queixosa, sua constante autopiedade e a satisfação 
maliciosa e ocasional que sentia em soprar as brasas de 
uma discussão.

“Bem, por que não?”, pensou Renisenb. Supunha 
que era a forma que Henet encontrara de se entreter. A 
vida devia ser tediosa para ela – e era verdade que tra-
balhava como uma serva e que ninguém lhe agradecia 
por isso. Era impossível sentir gratidão por Henet: ela 
chamava atenção para seus próprios méritos com tanta 
persistência que esfriava qualquer generosidade que se 
pudesse ter por ela.

Renisenb pensava que Henet era uma daquelas 
pessoas cujo destino é ser devotadas aos outros e não 
ter ninguém devotado a elas. Era feia de se olhar, bem 
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como estúpida – ainda que sempre soubesse o que estava 
acontecen do. O jeito furtivo de caminhar, os ouvidos 
atentos e os olhos astutos davam a certeza de que nada 
seria segredo para ela por muito tempo. Algumas vezes, 
guardava o que sabia consigo mesma. Em outras, ia de 
pessoa em pessoa, cochichava e se afastava, deliciada, para 
observar o resultado de sua indiscrição.

Em um momento ou outro, todos naquela casa já 
haviam implorado a Imhotep para se livrar de Henet, 
mas ele nunca dera ouvidos a tal pedido. Era talvez o 
único que gostava dela, e a velha retribuía sua proteção 
com um completo devotamento, que o resto da família 
achava nauseante.

Renisenb parou, indecisa por um momento, ouvindo 
a acelerada altercação de suas cunhadas, realimentada pela 
intervenção de Henet. Depois, caminhou lentamente até 
o aposento onde sua avó, Esa, estava sentada, atendida 
por duas negrinhas escravas. Estava ocupada, exami-
nando algumas peças de linho que as duas mostravam e 
repreendendo-as de modo amigável e peculiar.

Sim, tudo continuava igual. Renisenb parou, ouvin-
do sem ser vista. A velha Esa havia encolhido um pouco. 
Mas a voz era a mesma e as coisas que dizia também, quase 
palavra por palavra como se lembrava de antes de haver 
saído de casa, oito anos atrás...

Renisenb saiu de fininho. Nem a velha nem as me-
ninas a notaram. Por alguns momentos, parou na porta 
aberta da cozinha. Um cheiro de pato assado, muitas vozes 
que falavam, riam e ralhavam ao mesmo tempo; uma pilha 
de vegetais esperando para ser preparada. 

Renisenb permaneceu imóvel, os olhos semicerrados. 
De onde estava, podia ouvir tudo de uma vez só: os ruídos 
ricos e variados da cozinha, as notas altas e penetrantes 
da voz da velha Esa, os tons estridentes de Satipy e, muito 
vagamente, o contralto profundo e insistente de Kait. Uma 
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babel de vozes femininas tagarelando, rindo, reclamando, 
repreendendo, exclamando...

E de súbito sentiu-se sufocada, cercada por aquela 
feminilidade ruidosa e persistente. Mulheres... mulheres 
barulhentas e gritonas! Uma casa cheia de mulheres – sem 
paz, sem tranquilidade – sempre falando, reclamando, 
dizendo coisas, nunca fazendo!

E Khay... Khay silencioso e alerta em seu barco, 
toda sua mente voltada para o peixe que estava prestes 
a fisgar...

Nada daquele matraquear de línguas, daquele rebu-
liço incessante.

Renisenb saiu apressada da casa, outra vez para o 
silêncio límpido e quente do lado de fora. Viu Sobek re-
tornando dos campos e, ao longe, Yahmose subindo até a 
tumba. Ela se afastou e subiu o caminho até os penhascos 
calcários onde estava o túmulo. Era a tumba do grande 
nobre Meriptah, e seu pai era o sacerdote mortuário res-
ponsável pela manutenção. Todo o patrimônio e a terra 
eram parte da doação feita com a tumba.

Na ausência do pai, os deveres de um sacerdote de 
Ka recaíam sobre seu irmão Yahmose. Quando Renisenb 
chegou, depois de subir caminhando devagar pela trilha 
íngreme, Yahmose consultava Hori, o encarregado dos 
negócios de seu pai, em uma pequena câmara de pedra 
ao lado da câmara de oferendas da tumba.

Yahmose e Hori debruçavam-se sobre um rolo de 
papiro que este mantinha aberto sobre os joelhos.

Ambos sorriram para Renisenb quando ela chegou 
e sentou-se próximo a eles em uma nesga de sombra. 
Ela sempre gostou muito de Yahmose. Era gentil e 
afetuo so e tinha uma disposição amável e compassiva. 
Hori também sempre fora de uma gentileza solene 
para com a pequena Renisenb e tinha, algumas vezes, 
consertado seus brinquedos. Quando ela foi embora, 
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ele era um jovem grave e silencioso, com dedos hábeis e 
sensíveis. Renisenb pensou que, embora parecesse mais 
velho, quase não havia mudado, no fim das contas. O 
sorriso sério com o qual a saudou era o mesmo do qual 
se recordava.

Yahmose e Hori murmuravam:
– Setenta e três medidas de cevada com o jovem 

Ipy.
– Então o total é de 230 medidas de trigo e 120 de 

cevada.
– Sim, mas há o preço da lenha, e a colheita foi paga 

em óleo em Perhaa...
A conversa prosseguiu. Renisenb sentou-se, sono-

lenta e contente em ter ao fundo o murmúrio das vozes 
masculinas. Pouco depois, Yahmose se levantou e partiu, 
devolvendo o rolo de papiro para Hori.

Renisenb permaneceu sentada ao lado de sua com-
panhia silenciosa.

Em seguida, apanhou um rolo de papiro e perguntou:
– É do meu pai?
Hori assentiu.
– O que diz? – ela perguntou curiosa.
Desenrolou o papiro e olhou aqueles sinais incom-

preensíveis para seus olhos sem instrução.
Com um leve sorriso, Hori inclinou-se sobre o 

ombro dela e leu, seguindo as linhas com o dedo. A carta 
tinha o estilo floreado do escriba profissional de Hera-
cleópolis*:

O servidor da propriedade e servidor de Ka Imho-
tep diz:

* Heracleópolis Magna é o nome grego para a cidade egípcia de He-
nen-Nesut, capital da 20a província no Alto Egito (ao sul) e também 
capital da 9a e da 10a dinastias – substituída mais tarde por Tebas na 
11a dinastia –, período em que se passa esta história. (N.T.) 
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Que suas condições sejam como as daqueles que 
vivem um milhão de vezes. Que o deus Herichef*, 
senhor de Heracleópolis, e todos os demais deuses o 
abençoem. Que o deus Ptah** alegre seu coração com 
uma vida longa. 

O filho fala à sua mãe, o servidor de Ka fala à sua 
mãe Esa. Como vai a vida, segura e com saúde? A todos 
os da casa: como vão? A meu filho Yahmose: como vai 
a vida, segura e com saúde? Faça o melhor pela minha 
terra. Esforce-se ao máximo em seu trabalho, cave com 
as próprias mãos. E saiba: se for dedicado, rogarei ao 
Deus por você.

Renisenb riu.
– Pobre Yahmose. Estou certa de que ele trabalha 

duro o bastante.
As exortações trouxeram aos olhos de Renisenb a 

imagem vívida do pai: seus modos pomposos, levemente 
exagerados, suas advertências e prescrições contínuas.

Hori continuou a leitura:

Tome conta de meu filho Ipy. Soube que ele está 
descontente. E faça com que Satipy trate bem Henet. 
Lembre-se disso. Não se esqueça de escrever sobre o 
linho e o óleo. Conserve o produto do meu grão. Cui-
de de tudo o que é meu, porque eu vou chamá-lo à 
responsabilidade. Se minha terra inundar, ai de você 
e de Sobek!

* Herichef era o deus egípcio da fertilidade, representado com cabe-
ça de carneiro e considerado o responsável pela cheia do Nilo. Mais 
tarde, no período helênico do Egito conquistado por Alexandre, 
os gregos o associaram a Héracles/Hércules, o que explica o nome 
Heracleópolis para a cidade a ele dedicada. (N.T.)
** Deus egípcio tido como o construtor do mundo, aquele que 
sonhou a realidade e a fez existir. (N.T.)


