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 Říkadlo 60.

 Jiné říkadlo o tom, jak získávat vodu v říši mrtvých.

 Otevřené jsou pro mne obě brány nebe
 a rozevřené jsou pro mne i obě brány nebeských vod 
 díky Thovtovi a Hapimu,
 Hapimu, Velkému na nebesích,
5  mocnému již za úsvitu.

 Kéž mě obdaříte mocí nad vodou,
 jako že Sutech oloupil svého nepřítele
 v onen den, kdy se vzbouřily Obě země!

 Velcí mi přinášejí dar z (nejzazšího) koutu nebe,
10  právě tak jako doprovázejí tohoto Velkého boha,
 zaopatřeného proměněného, jehož jméno je neznámé.
 Velký mi také přináší dar.
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 Říkadlo 61.

 Říkadlo o zabránění tomu, aby člověku byla uloupena duše v říši mrtvých.

 Já jsem to,
 já jsem ten, jenž povstal ze záplavy 
 a jemuž byla poskytnuta hojnost (všeho),
 takže (nyní) má moc nad Nilem!
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 Říkadlo 62.

 Říkadlo o pití vody v říši mrtvých.

 Otevřená je velká osvěžující voda pro Usira,
 přístupná je osvěžující voda Thovtovi
 a Hapimu, Pánu obzoru,
 díky jeho jménu „Thovt, jenž sklízí na zemi.“ 
5  Mám moc nad vodou,
 jako že Sutech oloupil svého nepřítele!

 Já jsem ten, který se plaví po nebi,
 já jsem lev, já jsem Re,
 já jsem divoký býk!

10  Snědl jsem kýtu a najedl se žebírka,
 projel jsem vodstvo Rákosového pole.
 Dostalo se mi času bez hranic,
 protože jsem dědicem věčnosti,
 věčností obdarovaný.
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 Říkadlo 63. (A)

 Říkadlo o tom, jak pít vodu a nebýt spálen ohněm.

 Ó Býku Západu, přiveď mě k sobě,
 neboť já jsem veslo Rea, jímž veslují Starší!
 Nebudu spálen, ani sežehnut!

 Já jsem Baba, prvorozený syn Usira,
5  s nímž se spojili všichni bohové
 uvnitř jeho oka v Héliopoli!
 
 Já jsem dědic, který odhalil Velkého, Znaveného!
 Moje jméno je pro mne trvalé;
 jsem uchráněn toho, že by dnes někdo žil na můj úkor.
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