Seth şi Osiris
Povestitor: Cu mult timp in urma, prin
anul 1500 i.de Hr., intr-un loc secetos,
unde piramidele impunatoare predominau,
Seth construieste un cufar de aur pentru
fratele sau Osiris, pe care il invidia foarte
tare.
Seth:-In sfarsit, cufarul fermecat ce il va
distruge pe fratele meu, Osiris, e gata pana
la ultimul cui.
Astept cu nerabdare petrecerea zeilor,
prilej bun pentru planurile mele...!
Povestitor: Indemanaticul Seth trimite
invitatiile celorlalti zei si “invitatului
special” Osiris, care nu stie gandurile sale
malefice. Toti asteapta momentul special
in care Seth anunta ce se va intampla cu
magicul cufar.
Seth:-Cine va intra in cufarul de aur, il va
lua ca dar al bunatatii mele supreme.
Osiris: -Eu trebuie sa fiu detinatorul
acestui cufar fermecat.Am sa intru si am sa
va dovedesc ca merit acest dar fiindca
fratele meu l-a faurit cu dragoste pentru
mine.
Povestitor: Osiris intra in cufar cu ganduri
pasnice, dar Seth inchizand repede capacul,
il impinge in valurile Nilului.
Cele doua zeite marete, Isis si Neftis, de o
frumusete suprema, ce il indrageau tare
mult pe Osiris, vazand intamplarea, varsara
rauri de lacrimi amare.
Isis: -Vai…nu se poate! Ce ai facut?!
Asemenea inima de gheata ai pentru bietul
Osiris, cel care nu ti-a facut nici un rau!
Dragul meu Osiris, trebuie sa te salvez!
Neftis:-Osiris, intoarce-te! Seth, cum ai
putut sa fii atat de crud?

Seth: Pentru ca il invidiez pana in adancul
inimii.
Neftis: Dar de ce?
Sa incepem cu inceputul…in copilarie,
desi eram la fel de mic si dragut, zambind
cu blandete, toata lumea il favoriza pe el,
uitandu-ma pe mine. El intotdeauna primea
tot ceea ce isi dorea, iar eu nu. De atunci il
urasc adanc.
Isis: Dar nu e vina lui…nu vorbi asa, te
implor!
Draga sora Neftis trebuie sa ne adunam
toate puterile sa-l salvam pe Osiris !
Trebuie sa pornim in cautarea cufarului
fermecat pana nu e prea tarziu !
Povestitor: Cele doua zeite, Isis si Neftis ,
dupa indelungi cautari, au gasit cufarul de
aur in apele Nilului si l-au readus pe Osiris
la viata.
Neftis:Osiris, ce bine ca nu te-am pierdut
pentru totdeauna ! Ma bucur enorm pentru
reusita noastra!
Povestitor: De atunci Osiris a devenit zeul
vietii de apoi, al lumii de dincolo si al
mortilor, iubit si respectat de toata lumea,
iar Seth zeul violentei, răului si dezordinii,
pirdut in desertul nesfarsit, de care toti se
fereau.
Fara invidie si dusmanie lumea zeilor si
lumea oamenilor ar fi cu siguranta mult
mai frumoase !!!
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