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Nota de abertura
Rui Marques1

Do contar
Provavelmente desde que nos encontrámos como humanos, contámos histórias. 
Ainda não tínhamos palavras e já nos desenhávamos. Ainda não sabíamos 
escrever e já nos descrevíamos. Por isso, ser humano é, também, uma arte de 
contar e acolher histórias. De as ouvir atentamente, de as olhar com deslumbre 
ou de as sentir com deleite. Em certa medida, somos gerados pelas histórias 
que nos habitam. Criador e criatura trocam de pele, nunca sabendo onde acaba 
um e começa outro. Produzimos histórias e as histórias produzem-nos.
Fruto da imaginação ou da memória, verdadeiras ou nem por isso, fomos 
então forjando e entrelaçando narrativas que captavam a atenção e abriam 
sorrisos. Sobre tudo e sobre pequenos nadas, encadeámos ideias e acendemos 
fogueiras. Dentro de nós e para nos reunir à sua volta. Talvez por isso, como 
Galeano contava no seu Livro dos Abraços, vistos do céu, somos um “mar de 
fueguitos”, de todos os tamanhos e intensidades. Brilhamos uns para os outros, 
também através do que contamos. Por isso, contar é sempre uma relação, o que 
fundamenta a centralidade das histórias na filosofia Ubuntu. 
A arte de contar acolhe todos os mitos fundadores e sustenta os símbolos que 
nos inspiram. Gera um poder que ora encanta poderosos, ora os atemoriza sem 
dó. É certo que as palavras só conseguem contar parte. As imagens e os sons, 
os gestos e os silêncios vão muito para além delas. Mas que ninguém despreze o 
poder da palavra contada. Ela levanta multidões e desperta utopias. Faz antever 
mundos (im)possíveis e alimenta o movimento perpétuo de busca de sabedoria.

1 Instituto Padre António Vieira.
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Destes contos
Esta coleção que aqui se apresenta é, na verdade, uma preciosidade. De 
múltiplas fontes culturais, estes contos foram escolhidos, adaptados e contados 
com inigualável arte e engenho. Esta escolha não foi inocente, nem ocasional. 
Podia ser outra, claro. Mas esta reflete o olhar do contador e a sua arte para nos 
desenhar caminhos. 
Os contos escolhidos refletem desde a fina ironia ao humor cáustico; da ternura 
suave à inquietação desconcertante. Alinhados com os pilares do método 
Ubuntu – autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia e serviço – 
servem, no entanto, mais para lançar perguntas do que para fechar respostas. 
Prestam-se a interpretações várias. Não se obrigam a uma só “moral da 
história”. São janelas por onde sair, ao invés de molduras para nos limitar. Acima 
de tudo, dão-nos ar e asas para voar. E, se assim é, espera-se que possam ser 
ferramenta e combustível. Que com eles cada um are o solo de sua consciência 
e coloque em marcha o motor da sua vontade.
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Do contador
Os contos falam-nos também do contador. É ele que lhes dá vida e os retira da 
penumbra. Neste caso, mostram-nos alguém muito especial. Francois Vallaeys 
é mestre nas pontes que faz entre a sua paixão pela filosofia e a sua arte 
de contar. Sempre à margem do “academicamente correto”, liga a erudição 
académica com o compromisso social, através do ensino da responsabilidade 
social universitária, mas salta, sem medo, para o palco dos contos e do contar.  
Explora, com perícia e competência, essa ousadia cultural que não o atemoriza. 
François é, acima de tudo, um ser livre. De uma profundidade que nunca abdica, 
mostra-se como é: provocador, culto, inteligente, desconcertante. É possível 
amá-lo ou detestá-lo. Impossível é ser-lhe indiferente. Nós, claro, percebe-se 
bem qual foi a nossa opção. 
A sua ligação com o Ubuntu é uma história fecunda. Por ela, somos muito 
gratos. Foi pela sua mão, através da União de Responsabilidade Social 
Universitária da América Latina (URSULA), que se apresentou, pela primeira 
vez, a Academia nas terras do realismo mágico. Desde então, a América Latina 
tem sido um continente-casa. (Também) lá pertencemos e lá nos sentimos 
em plena sintonia com as suas gentes e a sua terra. É uma nossa outra pátria 
Ubuntu.
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Das ilustrações e sua autora
O risco deixa-nos com um nervoso miudinho, mas é sempre uma atração. 
Diálogos geracionais e conversas entre artes não são fáceis, nem imediatos. 
Arriscar ilustrar estes Contos Ubuntu seria sempre um ato de coragem ou, quem 
sabe, talvez mesmo de loucura. A Marta Marques, uma Ubuntu de mão cheia, 
de quem temos muito orgulho, assumiu o risco e lançou-se à obra. Junta aqui, à 
sintonia das palavras de François Vallaeys, a sua interpretação pessoal de cada 
conto. As suas ilustrações desafiam-nos para outras cores, que somam um olhar 
diferente sobre tudo o que se quer comunicar. A generosidade e a criatividade 
com que aceitou este desafio reflete não só a sua fibra pessoal e o seu carácter 
de artista, mas também representa a identidade dos líderes Ubuntu: dar o 
melhor de si, ao serviço dos outros e da comunidade, sem temer riscos, nem se 
poupar a esforços. Por isso, estas ilustrações são, de certa forma, a presença 
dos jovens Ubuntu nesta obra. A gratidão que lhe é devida – a ela e a todos os 
Ubuntu - não cabe em palavras.
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Do futuro
Finalmente, o que chama por nós. Estes dez contos Ubuntu rasgam horizontes 
para o poder das histórias na metodologia Ubuntu. Com eles, e através deles, 
podemos consolidar, pensar, discutir, recriar ou contestar ideias. 
Esta obra insere-se no âmbito do trabalho que se está a desenvolver em Gaia, 
nomeadamente com o projeto “Escolas Ubuntu”, que serve o propósito de 
capacitar jovens estudantes para uma cultura de cuidado mútuo, de serviço e 
de construção de pontes. A parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia e o apoio da DLBC Gaia, tem sido muito frutuosa e ganha com este livro 
um importante recurso adicional.
As histórias serão sempre um excelente inicio de conversa. Connosco mesmos 
e com os outros. Através destas – e de outras que futuramente se venham a 
somar – teremos largas avenidas para perceber o que é (e o que não é) ser 
Ubuntu. Em Gaia ou em qualquer recanto do mundo, onde alguém se sente 
para contar e para ouvir estas histórias com sentido, um “fueguito” será aceso. 
E há que zelar para que ilumine muito.
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Autoconhecimento



14 |



dois lobos
(conto ameríndio)



Era uma vez, nem duas, nem três, só uma 
vez. Era uma vez e mentira não é. 

Uma avó muito velhinha que sentia que 
estava a chegar a hora de ir-se para o mais 
além, tranquilamente. Por isso, querendo 
deixar ao seu neto uma boa lição de vida, 
chamou-o, o neto veio e disse:

- O que se passa, avó?
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- Hmmm, neto, tenho dois lobos no fundo 
do coração, que lutam sem descanso.
Um deles é um lobo negro, escuro, está 
cheio de ira, de raiva, de vontade de 
vingança e medo;
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o outro lobo é luminoso, está cheio de paz, 
de compaixão, de alegria

e de solidariedade.

Ambos lutam constantemente
no fundo do meu coração!

Uahhh! O neto escutava a sua avó, com os 
dois olhos esbugalhados e boquiaberto!
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E, de imediato, perguntou-lhe:
— Avó, avó! Diz-me, qual dos dois lobos 
achas que vai ganhar essa luta dentro do 
teu coração?

— Ehh… Boa pergunta. – respondeu-lhe a 
avó – Pois ganhará a luta dentro do meu 
coração o lobo que eu alimente.
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caca de vaca
(conto de françois vallaeys)



Por vezes, há pessoas muito maltratadas pela 
sociedade e que são constantemente humilhadas. 
Ah, de repente, até és uma delas. Esta história é para 
ti, com todo o carinho da “Terra-Mãe”2.

2 Na versão original, o texto refere-se a “Pacha Mamma”, uma divindade venerada pelos povos indígenas dos Andes, 

que representa o feminino e o espírito da Terra. Optou-se pela tradução para “Mãe-Terra” para facilitar a compreensão.
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Era uma vez, nem duas, nem três, só uma 
vez. Era uma vez e mentira não é.

Uma caca de vaca. Siiiiim, uma caca 
de vaca… toda linda, toda redondita 
com pedacinhos verdes e pedacinhos 
castanhos. Sniff! Ai! Esse cheiro, esse 
cheiro e esse fumo que libertava… esse 
cheiro ecológico e o fumo de um bolo 
acabado de sair do forno, não… de uma 
pizza familiar! Uma linda caca! 

Contudo, apesar de ser muito bonita, essa 
caquita de vaca tinha problemas de ordem 
metafísica, filosófica, transcendental. É que 
a vida de uma caca de vaca é curta.
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Começa por secar nas pontas e depois 
vai encolhendo, encolhendo, e quando o 
centro da caquita, que é onde está o seu 

coração, seca, acaba-se tudo. 
Foi-se! Então, quando ganha consciência 
da proximidade da sua morte, uma caca 
de vaca enfrenta os grandes problemas 

existenciais da vida.

Os problemas existenciais da vida que 
todos conhecemos: Quem sou? De onde 

venho? Para onde vou?
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Claaaro! Mas havia uma pergunta 
transcendental, ética e política
para a caquita:
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Quem é a minha mããããe?
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Caquita, caca de vaca
Caca bluuuuuuues…
Caquita, caca de vaca
Caca bluuuuuuues…
Quem sou, de onde venho e para onde vou
Quem é a minha mãe
Quem sou, de onde venho e para onde vou
Quem é a minha mãe
Caquita, caca de vaca
Caca bluuuuuuues…
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Sabia que era uma caca, mas não que era 
de vaca, por isso, pensava e pensava 

e quanto mais pensava mais fumo 
libertava, mas não encontrava resposta 

para a sua pergunta. 

Já tinha experimentado de tudo: tinha 
experimentado ioga, tai chi, tinha 

experimentado a visualização de imagens 
positivas…. Tinha experimentado a 

psicanálise, tinha ido ao psicanalista que 
ouvira todo o seu relato, no divã. 

Falou sobre os sonhos da infância, a 
regressão infantil até ao primeiro grito da 

caquita de vac… O que pode ser o primeiro 
grito de uma caca de vaca? Mmm… Um 

splash? Um ptff? Um ploc?
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Ai! Ela não sabia mesmo e acabou por dizer: 

— Não é assim. Se quero responder às 
grandes questões da vida, tenho de ir vivê-la. 

Então, como ainda era jovem, mole, 
atraente e o terreno um pouco inclinado, 
deixou-se deslizar pela encosta e foi 
deslizando até dar de caras com uma flor, 
uma linda flor de pétalas amarelas por 
todo o lado, a fazer lembrar as rastas de 
um rastaman.
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Essa flor era cantora, tinha uma guitarra 
elétrica e cantava assim:

— … No caca, no cry… no caca, no cry. 
Rastaman, I Jamaica love. Como estás 

caquita? Pareces-me muito triste, caquita! 

— É que eu… eu gostava de saber quem 
sou… e, por isso, tenho problemas 

existenciais.

— Oh! Caquita, deixa os problemas 
existenciais e vem comigo! Vamos tocar 

na rua, vamos viver tranquilas, 
tu serás música e famosa.
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— Bem… obrigada…, mas como poderia 
tocar música com todo o meu amor, com 
todo o meu coração, sem saber quem sou 
e porque estou na terra e qual o sentido 
da minha existência? Por isso, diz-me, linda 
flor, quem é a minha mãe?

— Woh, eu conheço bem a tua mãe! A tua 
mãe é uma vaca, a tua mãe é uma vaca — e 
disse-o a cantar.

— Oh, obrigada flor, tenho a minha primeira 
resposta! Adeeeeeeeeus!
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E a caquita seguiu o seu caminho pelo campo, 
deslizando até chegar ao fundo e aí — respirou 
profundamente — encontrou um enorme precipício.
Tinha de tomar uma grande decisão: “ou bem que 
fico tranquila no campo onde nasci, na minha zona 
de conforto, mas sem resposta às minhas questões, 
ou bem que salto e descubro o que acontece”. 
E, então, saltou. Conseguiu agarrar-se a uma lata que 
flutuava no rio e chegou ao outro lado — que caquita 
forte! Mas, à sua frente, está um imenso deserto, 
cheio de rochas e um sol escaldante, onde facilmente 
podia secar… não importa, precisava de responder às 
grandes questões da vida. Arrasta-se pelo deserto, 
as pedras rasgam a sua pele… enfim, é melhor não 
descrever esta parte!
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Chegando a metade do deserto, encontra-se com 
um carreiro de formigas vermelhas que montavam 

acampamento para passarem a noite e que a 
convidam a tomar um chá de menta. 

— Salaam aleikum.
— Aleikum essalam!

Em menos de cinco minutos, tornam-se muito 
amigas. As formigas dizem-lhe:

— Vem connosco. Vamos procurar sal no deserto 
para vender nas cidades costeiras. Se vieres 

connosco vais ganhar muito dinheiro com os 
negócios, comprar uma casa grande, ser famosa em 
todo o mundo, e vão respeitar-te, o que não é muito 

comum com uma caca de vaca, eheh. Vem fazer 
negócios connosco, business, business.
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— Muito obrigada, queridas formigas, mas como 
poderia desfrutar das honras e riquezas sem saber 
quem sou e porque estou na terra e qual o sentido 
da minha existência? Por isso, digam-me, por favor, 
onde posso encontrar uma vaca?

— Ah, isso é muito fácil! As vacas vivem do outro 
lado do deserto, na horta do senhor Raúl. É lá que 
se reúne a diáspora das cacas do mundo, é lá a terra 
sagrada de todas as cacas de vaca do mundo.

— A horta do senhor Raúl! Obrigada, formigas, tenho 
a minha segunda resposta! Adeeeeeeeeus!

38 |



E a caquita continuou a arrastar-se pelo deserto 
até chegar à terra prometida, a horta do senhor 

Raúl, onde a erva fresca lhe era muito agradável. 
Subitamente, uma mosca aparece à sua frente, 

daquelas moscas verdes e gordas. Observam-se 
mutuamente e a mosca apaixona-se imediatamente.

— Oh! Minha caquita linda, vem comigo, deixa-me 
abraçar-te, beijar-te. Chuac, chuac, chuac. Vamos 

casar-nos e ter muitos filhos. Vou pôr os meus 
ovinhos nos teus buraquinhos. Ptu, ptu, ptu! Vais 
chocá-los com o teu calorzito e teremos muitas 

mosquinhas.
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Elas irão trabalhar para nós, teremos 
uma casa no campo, dinheiro no banco, 
segurança social e reforma. Vem comigo, 
casa-te comigo, minha preciosa caquita!

— Agradeço, mosquinha, mas como 
poderia eu amar-te adequadamente e 
aos nossos filhos sem saber quem sou e 
porque estou na terra e qual o sentido da 
minha existência? Por isso, diz-me, por 
favor, como é uma vaca?
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— Ah, uma vaca, eu conheço-as bem! 
Uma vaca é um animal grande, com 

quatro patas enormes, malhada de preto 
e branco e com uma cauda comprida que 
enxota todas as moscas — disse a mosca, 

soluçando. 

— Adeus, minha caquita.
— Adeus, minha mosquinha.

E a mosca foi ver a telenovela, enquanto 
a caquita continuou pela horta do senhor 
Raúl, avançando até encontrar um animal 

grande, com quatro patas e uma cauda 
comprida. “Ah, sem dúvida que é uma 

vaca”, pensou.
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— Mamã, mamã! Bom dia, mamã! — 
disse a caquita.

— Ão, ão. Eu não sou uma vaca, sou 
um cão, sou o cão do senhor Raúl 
e não faço cacas horríveis como 
tu! Faço cacas rijas, redondinhas e 
fininhas. Por isso, vai-te embora ou eu 
como-te.

A caquita ficou um pouco assustada, 
mas continuou pela horta do senhor 
Raúl até dar de caras com um animal 
dez vezes maior que o cão, com 
quatro patas que pareciam as colunas 
de uma catedral, com uma barriga 
preta e branca, que fazia lembrar a 
via láctea e com uma grande cauda 
que enxotava as moscas.
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— Olá, minha senhora. — disse a caquita — 
Por acaso não será uma vaca?

— Claro que sou uma vaca.

— Mamã, sou eu, a tua caquita!
A tua filha! Bom dia, mamã!

— Não, tu não és minha filha. 
Os meus filhos são os vitelos 

que estão aí pelo campo. Tu não és nada, 
tu não passas de uma merda!

Ohhh. Podem imaginar a caquita de vaca 
ao ouvir isto da boca da sua própria mãe, 
depois de todo o caminho que percorreu, 
de ter atravessado o deserto, de ter feito 

tudo para a encontrar!
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Foi demais para a caquita! Ficou ali sem 
palavras, sem força, sem coragem, sem 
perguntas, sem respostas, sem nada! E 

o seu coração, ainda quente, começou a 
chorar todas as lágrimas do mundo porque 
a sua vida jamais iria ter sentido e restava-

lhe apenas aguardar a morte. 

De repente — porque sempre chega o 
de repente nos contos — , de repente, 

sentiu algo crescer por debaixo de si, algo 
que crescia, crescia, furou a sua pele e 

continuava a crescer, crescer, crescer até se 
tornarem dois lindos cogumelos brancos, 

abrindo-se ao sol do amanhecer.
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Os dois olharam para a caquita e disseram:

— Bom dia, mamã.

— Como? Eu não sou vossa mãe! Eu sou apenas uma 
caca de vaca, não valho nada, não posso ser vossa 
mãe.

— Claro que és! Crescemos em ti, crescemos de ti e 
graças a ti! É também graças a ti que cresce a erva, 
graças a ti que crescem as flores e as árvores!

E, pela primeira vez, a caquita de vaca deixou de 
olhar para si própria e olhou ao redor. Percebeu que 
a terra era da sua cor, tinham o mesmo cheiro.
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Deu-se conta de que fertilizava a terra e 
apercebeu-se que, se não tinha uma mãe, 

afinal, a mãe de todos era a “Mãe-Terra”. 
Então, após esta revelação, a caquita pôde 

morrer feliz por saber quem era e qual o 
sentido de estar nesta terra.
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Eu, de cada vez que conto esta história, que 
é muito mais sábia do que eu, gosto de a 
dedicar a todas as pessoas que já ouviram 
os outros dizerem, seja na escola, em casa, 
na rua, na universidade ou no trabalho, que 
elas não valem nada. E porquê? Porque a 
moral da história é que mesmo uma caca de 
vaca não é apenas merda!

Caquita, caca de vaca
Caca bluuuuuuues…
Caquita, caca de vaca
Caca bluuuuuuues…
Quem sou, de onde venho e para onde vou
Quem é a minha mãe
Quem sou, de onde venho e para onde vou
Quem é a minha mãe
Caquita, cacade vaca
Caca bluuuuuuues…
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Autoconfiança
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tuo lan
(conto chinês)







Era uma vez, nem duas, nem três, só uma vez.
Era uma vez e mentira não é.

Na velha China imperial, um pintor que se chamava Tuo 
Lan. Ele pintava sempre rostos, rostos humanos. Em 
cada dia pintava sete quadros, sete rostos. E, depois de 
uma semana, colocava sempre os seus sete vezes, sete 
quadros, na parede de fora de sua casa, para disfrutar 
das suas pinturas, à luz do sol. 
E procurava ver, em cada olhar, esses calafrios de luz 
que anunciam que somos seres de pensamentos. Em 
cada canto da boca esse calafrio de emoções que 
anunciam que somos seres de palavra. Verificava se 
tinha feito muito bem o seu trabalho, guardava todos 
os quadros e ia ao mercado da sua pequena aldeia.
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No mercado, comprava o pouco que necessita 
um sábio para viver, ou seja, quase nada, e depois 
colocava-se debaixo de uma árvore e olhava para 

as pessoas. Olhava todos os rostos das pessoas 
humildes do mercado, em busca inspiração a fim de 

criar quadros novos. 
Mas um dia — porque sempre chega um dia nos 

contos — no Além, Deus abriu o grande livro 
dos mortos do dia.

— Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hoje, na China, 
vai morrer o pintor Tuo Lan. Morte, Morte, por favor.

— Sim, chefe, o que tenho de fazer? – perguntou a 
Morte, uma boa funcionária pública divina.

A Morte sabe fazer bem o seu trabalho.
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E Deus disse:
— Morte, tens de ir buscar-me o Tuo Lan porque hoje 
é a sua vez de morrer.

— Perfeito, chefe!

A Morte lá foi … muahh… vem do Além até ao mais 
próximo, aproxima-se da casa de Tuo Lan. (Não se 
preocupem, porque a Morte tem o nosso endereço, 
sabe exatamente onde estamos, em qualquer 
momento da nossa vida e, assim, ninguém pode 
escapar).

No entanto, a Morte nesse dia tinha visto o Harry 
Potter e não queria matar Tuo Lan de qualquer 
maneira, queria uma forma mais espetacular.
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Assim, fez tremer os céus, juntou as nuvens negras e 
bateu à porta da cabana do Tuo Lan.

sgloh, sgloh, sgloh.  

E, lá dentro, Tuo Lan, não estava a dormir, estava 
a tentar acabar um quadro. Era o quadro de uma 

jovem de 15 anos. E então disse apenas: 
— Entre.

A Morte entrou com muito barrulho. Buahhh. 

Mas Tuo Lan estava concentrado a terminar o 
seu quadro da jovem de 15 anos e queria deixar 

transparecer no olhar essa luz de juventude e de 
esperança; queria sugerir na boca esse sorriso de 

otimismo em relação ao futuro.
 

Então, Tuo Lan não se virou para a porta e disse apenas:
— Sente-se, por favor, que vou já.
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E de repente a Morte, que tinha preparado toda uma 
encenação, sentiu-se desprezada e disse:
— Esse Tuo Lan nem se quer olha para mim, não tem 
medo da Morte?  Vou matá-lo de imediato…
Buahhh, buahhhh.

E a Morte aproximou-se de Tuo Lan. Quando ia a 
colocar a sua mão no pescoço do pintor para o 
matar, de repente, por cima do ombro de Tuo Lan, a 
Morte viu a pintura…. a beleza deste rosto juvenil, o 
sorriso de Gioconda daquela menina, o olhar cheio 
de vida...  A Morte nunca tinha visto nada assim. 
Quando a Morte vai a casas, costuma ver a cara do 
doente, a cara de medo, a cara de velhice.
Jamais tinha visto tanta beleza.
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De repente, a Morte, pela primeira vez na sua vida 
— melhor dizendo, na sua morte — teve um 

sentimento de compaixão. Sentiu que no coração — 
que não tinha — nascia um sentimento de ternura. 

A Morte sentiu que nos olhos — que não tinha 
— duas lágrimas caíam. 

Então, começou a recuar, sem fazer barrulho, fechou 
a porta atrás dela e voltou para o Além, sem Tuo Lan.

E no Além estava Deus, esperando que a Morte 
trouxesse Tuo Lan. E Deus viu chegar a Morte chegar 

sozinha e perguntou-lhe:
— Ei! O que se passa Morte? Estás de folga?

Cuidado, que posso despedir-te!
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— Não, chefe! Acontece que Tuo Lan estava a acabar 
um quadro …. (a Morte começou a chorar) a beleza 
daquele rosto, o seu sorriso, não tive coração — que 
não tenho - de matá-lo. Por favor, perdoa-me.

— Diabos! — disse Deus — Um simples mortal é 
capaz de intimidar a Morte. É a primeira vez que vejo 
isso. Por favor, Morte, regressa de imediato e traz-me 
esse Tuo Lan, que me deixou intrigado.

A Morte, feliz por não ter sido despedida …buahhh… 
apanhou o comboio do Além até ao mais próximo, 
voltou à cabana de Tuo Lan, que já conhecia bem, e 
encontrou-o pronto. Já tinha acabado o seu quadro, 
estava muito feliz, tinha fechado a porta da sua casa 
com chave, colocou o cadeado, estava com seus 
papéis e as suas cores debaixo do braço e disse:
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— Morte, o que estás a fazer?  Não estava à tua 
espera, mas vamos então.

— Vai ser fácil — disse a Morte.

Assim, sem fazer nenhum tipo de espetáculo de 
Hollywood, a Morte envolveu Tuo Lan no seu grande 

manto infinito e … puuuf, foram-se para o Além, onde 
estava Deus à espera de Tuo Lan.

— Olá, Tuo Lan — disse Deus — Bem-vindo ao teu 
novo lugar eterno. Felicidades, és o primeiro pintor, 

o primeiro artista, o primeiro ser humano, capaz 
de intimidar a Morte. Ahahah. Conta-me, Tuo Lan, 

porque é que pintas apenas rostos?
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— Oh, é muito simples, senhor Deus — disse Tuo Lan. 
Eu pinto rostos, porque os rostos humanos são a 
criação mais bonita do universo. Os rostos humanos 
são como pintar o infinito.

— Ahh, boa resposta — disse Deus — Vem comigo, 
tenho uma ideia.

Deus levou Tuo Lan a um lugar encantador no Além, 
onde havia um pouco de erva fresca, um sol eterno e 
uma fonte de água correndo sem parar.
- Aqui está teu novo lugar, Tuo Lan. Ao lado da fonte 
da vida, vais fazer o teu trabalho de sempre, vais pôr 
aqui o cavalete e vais continuar a pintar rostos. E, 
de cada vez que dessa fonte nascer uma nova vida, 
tu vais entregar ao futuro bebé, o seu rosto para a 
eternidade.
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E assim foi, assim é, assim será. 

No Além, há um pintor que se ocupou de cada um de 
nós. Que pintou o teu rosto, que pintou meu rosto. 

Ahaha. 

Assim, já sabes, se não estás contente com a tua 
cara, já conheces o culpado: é Tuo Lan. No entanto, 
antes de renegar o grande pintor que pintou o teu 

rosto, pensa que tu estás aqui, como eu. Estás viva, 
estás vivo. Isso significa que, quando nasceste, 

quando houve esse terramoto do teu nascimento, 
quando viste a luz pela primeira vez, a Morte veio, 
queria pegar-te e viu-te, um bebé lindo, com uma 
cara linda, com os teus punhos fechados, a chorar 
como um bebé, e a Morte comoveu-se e deixou-te 

viver, e deixou-me viver.
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Por isso, estamos aqui, tu e eu, pela mesma beleza 
infinita do nosso rosto humano.
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o
carregador 

de água
(conto indiano)







Era uma vez, nem duas, nem três, só uma vez.  
Era uma vez e mentira não é.

Na Índia, um carregador de água. Um carregador 
de água que tinha sempre um grande bastão nos 
ombros e, em cada extremidade, tinha um cântaro. 
Um cântaro de barro à direita, um cântaro de barro 
à esquerda e ele transportava esses cântaros até ao 
rio da cidade para recolher água e vender às casas 
pobres, situadas lá no alto. Ele era muito humilde, 
mas muito feliz.
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No entanto, acontecia que o cântaro da direita era 
perfeito, era um cântaro de alta qualidade. Tinha 

a norma ISO 9001, tinha a norma ISO 14001, tinha 
a OHSAS 8000. Siiiim, era um cântaro perfeito e 

orgulhoso. Por sua vez, o cântaro da esquerda tinha 
pequenas fissuras por onde escorria a água, pouco 

a pouco, gota a gota: ping… ping… ping… E esta 
situação deixou o cântaro da esquerda desesperado. 

Claaaaaro! Olhava para o seu compadre perfeito, o 
cântaro da direita, muito bom, muito útil e ele com 

as suas fendas desperdiçava a água, o tempo e o 
dinheiro daquele pobre carregador, o seu mestre. 

O cântaro da esquerda tinha vergonha, mas a pior 
vergonha: a vergonha de existir.
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Por isso, um dia, não aguentou mais e falou com o 
carregador, dizendo-lhe:
— Perdoa-me, por favor perdoa-me.

— Porque devo perdoar-te? O que é que fizeste? – 
perguntou-lhe o carregador.

— Perdoa-me porque tenho fendas e faço-te perder 
água, tempo, dinheiro. Tudo por minha culpa, por 
favor perdoa-me.

— Ah! Cântaro! - disse o carregador - em vez de me 
pedires perdão, olha, olha para baixo, olha para a 
estrada onde passas todos os dias, observa bem o 
que acontece.
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E, pela primeira vez, o cântaro da esquerda 
olhou para baixo e ahh! No caminho por onde 
era transportado havia muitas flores, de todos os 
tamanhos, de todas as cores. Ah, e sob o cântaro 
perfeito, não havia nenhuma flor. 
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— Vês, cântaro — disse o carregador 
— desde o início que sabia das 
tuas fissuras. Por isso, aproveitei-
as, semeei flores no teu caminho, 
para que as possas regar com a tua 
beleza, com as tuas fendas, com os 
teus defeitos. Sabes uma coisa? Tanta 
beleza não teria sido possível sem ti, 
cântaro. E sabes mais uma coisa? Eu 
colho essas flores e utilizo-as para 
decorar o altar do meu mestre, por 
isso, por favor, por favor cântaro, 
mantém as tuas fendas.
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a
princesa

denid
(conto tibetano)







Era uma vez, nem duas, nem três, só uma vez. Era 
uma vez e mentira não é.

Há muito tempo atrás, ah!, numa montanha muito 
alta, a montanha mais alta do mundo. Havia o castelo 
mais alto do mundo, onde vivia o rei mais alto do 
mundo, era o rei do Tibete. E esse rei deveria ser o 
rei mais feliz do mundo, mas era o rei mais triste do 
mundo, porque a sua única filha, a Princesa Denid, 
que era tão bela como a luz do dia, a Princesa Denid, 
nunca tinha falado, nunca tinha rido, nunca tinha 
sorrido, em toda a sua vida!
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E o seu pai, desesperava, entrava todos os dias no 
quarto da filha, a princesa, e abria os seus braços 

de pai, queria fazê-la feliz! E a sua filha respondia-
lhe, com um muro frio de silêncio e indiferença. 

E, obviamente, o pai tinha tentado tudo, todos os 
médicos, todos os bruxos, todos os xamãs tinham 

vindo para tentar curá-la e nada. Mas agora a 
princesa Denid tinha vinte anos, linda como a luz do 

dia, era tempo de a casar!
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Assim, o rei tomou uma grande decisão e enviou 
quinhentos cavaleiros vestidos de vermelho, em 
quinhentos cavalos negros, percorrerem todo o 
Tibete, com esta notícia:
- Aquele que souber fazer a princesa Denid dizer 
uma palavra feliz, casar-se-á com ela!

Ufff! Imediatamente a notícia correu por todo o lado, 
claro que primeiro na capital, e em todas as redes 
sociais Facebook, Instagram, Tik Tok, Whatsapp...
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E os príncipes, os duques, os condes, vieram para 
tentar casar com a princesa Denid, tentando obter 

dela uma palavra feliz, um:
“oh! ah!”, um: “oh, que louco que és!”.

Cada um veio com o seu pequeno poema de amor, 
com as suas flores, com o seu circo maravilhoso, com 

as suas promessas, com as suas canções... 
A princesa Denid ouviu os pretendentes com um 

olhar indiferente, bocejava e voltava ao seu quarto.
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Entretanto, a notícia continuava a 
espalhar-se por todo o lado: já tinha 
chegado às cidades da província! E 
vinham os comerciantes, os artesãos, 
todos os profissionais, que tentavam 
obter dela uma palavra feliz, nem que 
fosse .... A princesa Denid escutava os 
pretendentes olhando pela janela para 
o nada. Bocejava e voltava para o seu 
quarto.
Entretanto, a notícia já se tinha 
espalhado por todos os vales 
profundos do alto Tibete, aqueles vales 
onde vivem as pessoas esquecidas, 
as pessoas esmagadas, gente que 
não tem passado, nem futuro, nem 
presente, nem nada!
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Até que a notícia chegou aos ouvidos de 
um jovem pastor, que tinha 20 anos, como 
a princesa Denid! E esse jovem pastor, 
digamos, não tinha grande coisa. Tinha 
uma galinha, tinha um cão e tinha uma 
pulga que o animava. Bom, ele era muito 
pobre. A verdade é que tinha sido vítima 
da reestruturação económica do FMI. 
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Ora, ora! Então o jovem disse a si próprio: 
— Bem, vou ao palácio do rei tentar fazer 

a princesa Denid falar. Hum, não tenho 
nenhuma esperança pois, para mim, ela é 

simplesmente muda, mas vou dar um bom 
passeio e visitar o castelo.

Assim, deixou o seu cão e a sua galinha à 
vizinha. Levou a pulga com ele, nunca se 

sabe, podia vir a ser útil! E seguiu o seu 
caminho, feliz com a vida sem esperar 

nada, sem quaisquer expectativas, que é a 
melhor maneira de viajar.
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Na estrada, de repente — porque há sempre um de 
repente nos contos — o rapaz encontra uma mulher 
velha, mas uma velha, velha, velha, com a pele toda 
enrugada, como uma maçã velha, parecia a sua pele 
toda seca, como um tronco. Ainda mais velha! Ainda 
mais velha! E a velha olha para ele e diz: 
— Para onde vais, rapaz?
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— Oh, vou ao palácio do rei tentar que a princesa 
Denid fale, mas não tenho muita esperança. Para 

mim, ela é simplesmente muda!

— Muda? A princesa Denid? Oh, rapaz, tu dizes cada 
coisa! Ah, esta juventude! Pelo contrário, a princesa 
Denid tem o dom da eloquência! O que se passa é 

que ela não fala porque... ah... deixa-me ver, hmmmm, 
vejo que tens uma alma leve e boa... 

Eu conto-te a história dela! E a velha mulher contou a 
história da princesa Denid ao rapaz:
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— A primeira vez que a princesa 
Denid veio à vida foi no corpo de 
uma tigre fémea, teve o seu marido, 
e tiveram tigres pequeninos, bebés. 
Eram muito felizes. Mas, um dia, 
os caçadores vieram e bang, bang, 
bang!, mataram-nos a todos! Assim 
aconteceu, assim aconteceu.
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A segunda vez que a princesa 
Denid ganhou vida foi no corpo 
de uma codorniz, ela tinha um 
ninho no campo, ao lado do seu 
marido, com pequenos ovos 
prestes a abrir! Eram muito 
felizes! Mas os agricultores 
queriam semear e queimaram o 
campo e as aves morreram nas 
chamas! Assim aconteceu, assim 
aconteceu.

100 |



A terceira vez que a princesa Denid ganhou vida 
foi no corpo de uma cotovia, ela tinha o seu ninho 

numa árvore juntamente com o seu marido. Tinham 
pequenos ovos prestes a abrir! Eram muito felizes! 

Mas as crianças da escola subiram à árvore e 
começaram a destruir o ninho e a deixar cair os ovos 
ao chão! Quando chegaram as aves, mataram-nas às 

duas! Assim aconteceu, assim aconteceu.
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A quarta vez que a princesa Denid veio à vida foi 
no corpo desta princesa. Mas agora, neste corpo 
humano, ela não quer ter nada a ver com os seres 
humanos. Por isso não fala, por isso não fala!
Ao ouvir a história, o jovem rapaz fechava os olhos 
e imagens muito antigas vinham à sua memória, 
imagens de mãos de crianças, de aves, de pequenos 
ovos, de chamas, de canos de espingarda... acordou... 
queria agradecer à velha mulher, mas ela já tinha 
desaparecido.
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Continuou o seu caminho para o palácio do rei, mas 
comovido, absorvido, mudado. Quando chegou à 

frente do palácio, as portas abriram-se... Ahhh!!! 
Entrou, visitou tudo... nunca tinha visto tanta beleza, 

tanta riqueza! Bem, de verdade, nunca tinha visto 
riqueza na sua vida. O mordomo conduziu-o até 

aos aposentos da princesa Denid, porque era ordem 
do rei que qualquer pessoa pudesse tentar 

a sua sorte, mesmo um zé-ninguém, 
um vestígio de miséria como ele.
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Entrou no quarto da princesa Denid. 
Olhou para ela. Viu-a. Ahhh, ele 

reconheceu-a! Ela estava a bordar, junto à 
janela. Nem sequer levantou os olhos para 

olhar para ele. Aproximou-se e disse: 
— Princesa, tu que nem sequer olhas 
para mim, ouve a minha história por 

favor, porque eu sei que me consegues 
ouvir. A primeira vez que cheguei à vida, 
lembro-me que foi no corpo de um tigre. 

Tinha a minha mulher, tínhamos filhos; 
éramos felizes, mas os caçadores vieram e 

mataram-nos! Assim aconteceu.
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A segunda vez que ganhei vida foi no corpo de uma 
codorniz. Tinha um ninho no campo com a minha 
mulher; ovinhos prestes a abrir; eramos tão felizes! 
Mas os agricultores queriam semear e queimaram 
o campo e nós morremos nas chamas. Assim 
aconteceu, assim aconteceu.

A terceira vez que ganhei vida foi no corpo de uma 
cotovia, eu e a minha mulher tínhamos um ninho 
numa árvore. Estávamos tão felizes, com os nossos 
pequenos ovos prestes a abrir! Mas as crianças da 
escola vieram, subiram à árvore e mataram-nos a 
todos. Assim aconteceu, assim aconteceu.
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A quarta vez que ganhei vida, princesa Denid, foi no 
corpo deste rapaz, para o qual nem sequer queres 
olhar. Mas eu, ao contrário de ti, neste corpo de um 
ser humano, decidi ser feliz!

Oh! A princesa Denid pousou o bordado. Limpou 
uma lágrima da sua bochecha. Voltou-se para ele. 
Olhou para ele. Reconheceu-o. Levantou-se, pegou-
lhe na mão e disse:
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— Tenho estado à tua espera!
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Depois conduziu-o em direção à casa 
de banho, para o obrigar a tomar banho 

na banheira porque estava muito sujo 
da viagem. Depois, os dois apaixonados 
entraram no quarto, fecharam a porta e 

voaram para longe.
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jogo
de xadrez

(conto tailandês)







Sangue, guerra, gritos e miséria! 
Sangue, guerra, gritos e miséria! 
Sangue, guerra, gritos e miséria!

Basta, basta, basta! Este guerreiro já não queria mais 
guerras na sua vida, mais sangue nas suas mãos, 
mais gritos nos seus ouvidos. Queria encontrar a paz. 
Queria mudar de vida. Queria evoluir até ser um ser 
harmonioso.

Então, este guerreiro, um dia, decidiu deitar fora as 
suas armas: a sua faca, o seu arco com flechas, a sua 
pistola, a sua espingarda, a sua bazuca, o seu míssil 
nuclear, o seu fanatismo, o seu dogmatismo… E foi-
se embora. Foi aliviado, leve, cheio de esperança, em 
busca de paz e da harmonia do coração.
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Ele era tailandês e estava na selva tailandesa e lá um 
nativo disse-lhe que no fim da selva havia um velho 

sábio que ensinava a arte da paz do coração.

Assim, o guerreiro foi até lá e chegou a um lugar 
maravilhoso, onde havia uma clareira na floresta e 

havia uma cabana pequena. Dessa cabana saía uma 
luz espetacular. Ah! E quando o velho sábio saiu da 

cabana, o guerreiro pode ver de onde vinha a luz: 
irradiava do sábio, que tinha gestos claros, precisos, 

delicados.

O velho sábio perguntou-lhe: 
— Porque vieste?

E o guerreiro contou o seu passado de sangue, de 
guerra, de gritos, de miséria, que queria mudar, que 

queria encontrar a paz.
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Então, durante três dias e três noites, o velho sábio 
ensinou-lhe a arte da concentração, a arte de relaxar, 
a arte da imaginação, para encontrar uma grande 
porta dentro do coração, uma porta de luz, uma 
porta de paz. Ahhh!

E depois de três dias e três noites, o guerreiro 
conhecia os exercícios. Por fim, iria encontrar a paz. 
Despediu-se, muito agradecido, do velho sábio. 
Regressou a casa e começou a fazer os exercícios 
de respiração, de concentração, de movimentos…
conscientes … e começou a voltar a guerra, o sangue, 
os gritos, a miséria! As imagens voltavam como 
pesadelos. Não conseguiu libertar-se.

Pensou que, como foi guerreiro toda a sua vida, 
precisava de mais ensinamentos.
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Voltou até ao mestre e o mestre disse-lhe:
— Não te preocupes, vamos continuar a trabalhar!

E durante três dias e três noites, ensinou-lhe a arte 
de ver em cada coisa, uma coisa bonita, a arte de 

maravilhar-se como as crianças pequeninas que 
descobrem o mundo como uma maçã fresca! A 
arte de desfrutar o instante, a arte de estar aqui 

simplesmente sem expectativas, concentrados na 
respiração! Ahh!

E depois de três dias e de três noites de exercícios e 
ensinamentos filosóficos, o guerreiro disse:

— Agora sim, entendi muito melhor! Obrigado 
mestre, muito obrigado!
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E o guerreiro regressou a casa e aplicou muito bem 
os ensinamentos, as filosofias. Dedicou-se muito! E… 
voltaram os pesadelos! O sangue e os gritos… Raios! 
Não conseguia libertar-se do seu passado!

O guerreiro começou a duvidar, a dizer que o velho 
sábio e os seus ensinamentos não eram de qualidade. 
Assim, voltou uma terceira vez para junto do velho 
sábio e disse-lhe:
— Velho sábio, enganaste-me! És um palhaço, os teus 
ensinamentos não valem nada!

O velho sábio, como sempre, cheio de luz e paz, 
disse-lhe:
— Bem, bem…. se quiseres, fazemos uma última 
tentativa. Sabes jogar xadrez?

— Claro que sim, claro que sei jogar xadrez! Sou um 
excelente jogador de xadrez!
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— Muito bem, perfeito! Então, tu e eu vamos jogar 
uma partida de xadrez, sim? Mas com uma condição: 
quem ganhar corta a cabeça do outro com a espada 

que aqui vês. Estás de acordo?

— Ah, bem, não me metes medo! Claro que sim! 
Joguemos, então!

— Perfeito!

Assim, o velho sábio pegou num tabuleiro de xadrez, 
puseram-se debaixo de uma árvore, à sombra, 

colocaram o tabuleiro sobre uma grande pedra  
e os dois começaram a jogar.
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A espada estava ao lado, pronta para o vencedor. 
Ao fim de cinco minutos, o velho sábio dispôs muito 
bem as peças, apoderando-se do centro, que é a 
melhor maneira para vencer um jogo de xadrez, e 
digamos, o guerreiro encontrava-se numa posição 
bastante incómoda. Depois de um quarto de hora, o 
guerreiro tinha perdido um bispo e um cavalo.

Ao fim de meia hora, tinha perdido uma torre! E a sua 
rainha e o seu rei estavam numa posição crítica. Ah, 
não pode ser! Estava assustado, a suar! Observava o 
jogo e dizia:
— Agora sim, estou perdido!
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Olhava para a espada e pensava: “Ui, parece ser 
muito boa, muito afiada esta espada! Ah que o velho 

sábio vai matar-me!” E o velho sábio mantinha-se 
concentrado, como Kaspárov, muito concentrado.

“Ah, não vai ter nenhuma dúvida em matar-me! 
Não pode ser!”, pensou o guerreiro, enquanto via a 
sua cabeça, tuc, sair do corpo e rebolar pelo chão, 
pututum, pututum, pututum! — “Ah! Vai matar-me! 

Vou morrer!”
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— Não, não, espera, eu sou um bom jogador, tenho 
primeiro que me concentrar. Nem tudo está perdido! 
Tenho que me acalmar!

Então, logo o guerreiro começou a aplicar os 
ensinamentos de respiração, e a seguir da respiração 
encontrou a concentração, depois da concentração 
encontrou a iluminação, a seguir da iluminação 
encontrou a lucidez e descobriu como proteger o 
seu rei, organizar uma boa defesa com as peças que 
restavam. E começou a contra-atacar! E depois de 
uma hora de jogo, já tinha conseguido roubar-lhe um 
bispo, uma torre e um cavalo.
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Depois de duas horas de jogo, tinha conseguido 
empatar, e tinha roubado a rainha. E depois de três 

horas de jogo, viu por fim a falha no jogo do seu 
adversário. 

Pensou “Ahahah! Ponho a minha torre aqui e é 
xeque-mate! Ah ah ah! Vou-te matar velho palhaço!”
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E o guerreiro agarrou na torre para 
fazer xeque-mate, quando de repente… 
shuaaaaa...
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O seu coração derreteu-se como uma 
manteiga de amor, alegria, tranquilidade, 

generosidade, solidariedade. E pensou: 
“Mas … Porque hei-de matar o velho sábio, 

se fez tanto por mim? Não, não o posso 
matar!”

Então colocou a torre no mesmo lugar e 
empurrou um peão qualquer, sem fazer 

xeque-mate. Nesse momento, o velho 
sábio levantou a cabeça e… Boom… deitou 

o jogo todo ao chão e disse:
— Vês? Finalmente entendeste! Primeiro 

temos de vencer o medo, para então 
poder vir o amor.
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Empatia
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samuel
(conto arménio)







Rosa, Rosa generosa,
Um dia nascerás na roseira do jardim.
Rosa, Rosa generosa,
darás ao teu dono a felicidade sem fim.
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Na Arménia, os velhos livros diziam que 
existia um jardim, o jardim Anahakan. 

Nesse jardim havia uma roseira, a roseira
Anahakan, que na memória do jardineiro, 

era a roseira mais estéril de toda 
a Arménia, essa roseira um dia iria 

florescer. Essa rosa, a rosa Anahakan, iria 
tornar o dono do jardim imortal. E por 

sinal, o dono do jardim era nada menos 
que o rei da Arménia, que cuidava muito 

bem da sua roseira.
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Todos os anos o rei contratava um 
novo jardineiro cuja tarefa principal era 
fazer crescer a rosa Anahakan, que iria 
imortalizar o rei, o dono do jardim. O 
jardineiro, como qualquer jardineiro, fazia 
o seu ofício de jardineiro: podava, tirava 
as ervas daninhas, adubava, regava… e 
nada! Passava a primavera, verão, outono 
e inverno… voltava a primavera e nada! E a 
roseira Anahakan continuava a ser a roseira 
mais estéril de toda a Arménia.
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Assim o rei, que como qualquer homem 
poderoso não tinha muita paciência, 

despedia o jardineiro. Aquela época era 
boa para despedir um funcionário público, 
bastava cortar-lhe a cabeça. Era bastante 
económico, porque assim poupava-se no 

orçamento nacional, uma vez que não 
tinha de lhe pagar a reforma. Era perfeito! 

Ainda que, como método, tinha efeitos 
colaterais negativos.
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Neste caso, na Arménia, na altura em que começa 
a nossa história, restavam muito poucos jardineiros 
e ainda menos candidatos ao lugar. Assim, quando 
começa a história, nesse mesmo dia, o rei tinha 
acabado de despedir o último jardineiro e esperava 
novos candidatos ao posto. 

Havia apenas um candidato! Chama-se Samuel. 
É um jovem de 18 anos com muita vontade de 
viver! Samuel tinha decidido que seria alguém 
verdadeiramente inesquecível e apresenta o seu 
curriculum vitae ao rei da Arménia.

— Vamos ver, rapazote, o que sabes fazer? Vamos 
ver o teu currículo… mas… mas… mas não há nada 
neste curriculum vitae! Não sabes fazer nada, não és 
jardineiro nem nada! Não estudaste nada! Não tens 
experiência profissional! Como podes querer ser o 
jardineiro do rei?
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— É que, majestade, eu tenho medo de morrer 
e estou certo que esse medo me vai dar muita 
força para fazer nascer a rosa Anahakan. Por favor, 
majestade, este é o meu primeiro trabalho. A rua 
é dura, sua majestade! Com o desemprego que há 
preciso da minha inserção profissional, por favor! Eu 
quero o trabalho, majestade!

— Tu estás louco! Eu acho que tu queres é morrer, 
isso sim! Mas, enfim, o que vamos fazer? Não há 
outro candidato! Serás o jardineiro do rei por um ano. 
Mas cuidado! Se depois de um ano não nascer uma 
rosa que seja, zás! (o rei faz o gesto de passar com o 
dedo na sua garganta, como se a cortasse)

— Sim, majestade… zás! Yuuuuu!
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E assim, Samuel tinha o seu primeiro trabalho! Uau! 
A sua primeira oportunidade. Agora sim! Funcionário 

público, jardineiro do rei, que honra! E foi para o pé 
da roseira para fazer o seu trabalho de jardineiro.

Mas Samuel não trabalhava como os outros jardineiros: 
nunca podava - para quê? -; nunca tirava as ervas 

daninhas - “que mal têm?!”-; nunca adubava a terra — 
“oh, por favor, a terra é tão generosa que não precisa 

de adubo!”—; nunca regava —“se há nuvens no céu…”.

O que Samuel fazia era aproximar-se da roseira, 
acariciar ternamente, carinhosamente, as suas folhas, 
dava beijinhos e sussurrava, com uma voz tão baixa, 

tão baixa, tão baixa que ninguém percebia o que 
dizia. Nem sequer o narrador, juro-vos!
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A única coisa que vos posso dizer é que 
quando a noite chegava, Samuel cantava 
canções de embalar à roseira:
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Rosa, Rosa generosa,
Um dia nascerás na roseira do jardim.

Rosa, Rosa generosa,
darás ao teu dono, a felicidade sem fim.

 | 141



E passou a primavera, o verão, o outono, o inverno… 
e novamente a primavera e nada! A roseira Anahakan 
continuava a ser a roseira mais estéril de toda a 
Arménia. Então, uma bela noite - porque sempre 
chega a noite nos contos - o rei chegou e disse-lhe: 

— Ei, Samuel, eu sabia, és um zero à esquerda, és 
um inútil, um miserável! Bem, acabou-se, — zás — 
amanhã corto-te a cabeça!

— Sim, majestade. Zás!

Era a última noite de Samuel junto à roseira! Há que 
fazer o trabalho até ao fim, por isso, nessa noite, 
também lhe acariciou as folhas, lhe falou em voz 
baixa, lhe deu beijinhos e, entre soluços, lhe cantou a 
canção de embalar:

Rosa, Rosa generosa…
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— Por favor roseira, amanhã vou morrer e tu jamais 
vais encontrar alguém que cuide de ti tão bem como 
eu. Por isso, diz-me, por favor, de uma vez por todas: 

onde te dói, onde te dói florescer?

Ah! Era era a pergunta que faltava! Imediatamente, a 
roseira, ao escutar essa pergunta profunda, sentiu um 

calafrio. As suas folhas começaram a tremer e gotinhas 
de orvalho caíram como se estivesse a chorar.

Rapidamente do pé da roseira saiu um verme 
asqueroso, escuro… Samuel tentou agarrar o verme!

Mas, vuum!, apareceu um passarinho que comeu 
o verme. Samuel quis agarrar o passarinho, mas 

apareceu uma serpente e zás!, comeu o passarinho; 
então, o Samuel quis agarrar a serpente, mas 
apareceu uma águia e agarrou a serpente e… 

desapareceu.
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E do lugar onde desapareceu a águia surgiram 
a noite e as estrelas. Samuel adorava observar 
as estrelas. Eh! Mas rapidamente olhou à volta 
da roseira! E, ah!, ali estava, um botão de rosa, 
pequenino e lindo!
— Oh, obrigado roseira! Muito, muito obrigado! 

E a acompanhar o agradecimento, brotou a rosa, 
vermelha e generosa!

Ufa, Samuel, muito aliviado, foi ter com o rei que 
estava a dormir, e em pijama, e disse-lhe:
— Majestade, sua majestade! A rosa Anahakan já 
brotou! É imortal, sua majestade!

— Ah?! O quê? Quero ver, mostra-me! 
O rei saiu para o jardim em pijama para ver a roseira.
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— Ah! Cá está, a rosa Anahakan! Sou imortal, sou 
imortal! Samuel dá-me cá um abraço! Eu sabia, 

sempre tive fé em ti! Sabia que ias conseguir! És um 
grande rapaz! Bom, a partir de amanhã acabou-se! 
Vou fazer um contrato sem termo, ah? Vais ser um 
funcionário público, com segurança social, seguro 

de saúde e também vou aumentar o teu salário, sim, 
sim, sim, insisto. E vais-me cuidar da roseira toda a 

tua vida!

— Claro que sim, majestade, toda a minha vida.
Muito obrigado, majestade.

E o rei, todo feliz, foi dormir! Era um rei imortal!
E Samuel continuou com o seu trabalho carinhoso

ao pé da roseira.
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Passaram-se dez anos. Porque é o que o 
tempo sabe fazer: passar. Então, um dia — 
porque sempre chega um dia nos contos — o 
rei ficou doente! Chamou os médicos e como 
sempre, os médicos não conseguiram curar 
a doença. Chamou o padre, e o padre sim 
percebe, e ao perceber a doença, dá-lhe a 
extrema-unção… O rei está moribundo na sua 
cama. 

Chama Samuel:
— Samuel, não entendo nada! Olha, morro 
como qualquer outro! Os velhos livros não 
tinham razão! A roseira Anahakan não torna 
imortal o dono do jardim!
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— Mas, majestade, claro que os velhos 
livros têm razão, a roseira Anahakan 

torna imortal o dono do jardim. O que se 
passa é que, com todo o respeito, vossa 
majestade, nunca foi dono do jardim! O 

jardim pertence ao que vela, ao que cuida. 
O seu título de propriedade, majestade, 
é fugitivo como o vento. O meu carinho, 
a minha dedicação, o meu cuidado, são 

eternos.

Enquanto escutava estas palavras, o rei 
da Arménia morreu. Samuel fechou-lhe 

delicadamente os olhos. Delicadamente, 
como tudo o que fazia. E saiu. Lá fora 
nasceram as estrelas, a noite. Samuel 

contou cada uma das estrelas, porque 
agora tinha tempo, todo o tempo!
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E tu? Tu que escutaste esta história, sabes que 
dentro de ti há uma roseira que pode florescer para 
te fazer imortal? Tens algum Samuel para ajudar a 
tua rosa a crescer? Atreves-te a perguntar-te onde te 
dói florescer?
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escutar o 
bosque

(conto sufi)







Era uma vez, nem duas, nem três, só uma vez. Era 
uma vez e mentira não é.

Um rei, um rei muito bom, muito justo, que 
governava muito bem, um povo feliz. Esse rei tinha 
um filho, um filho grandote, já com 18 anos e uma 
barbicha no queixo. O filho, muito inquieto, queria ser 
igual ao pai, queria ser um grande governante. Então, 
um dia, foi ter com o seu pai, o rei, e disse-lhe: 
— Olha pai, já sou crescido, já sou grande, quero ser 
um grande governante como tu. Podes emprestar-
me algumas aldeias do reino para ir governando os 
seus habitantes? Vou experimentar, tentativa/erro 
e tu vais ser o meu tutor e graças aos teus bons 
conselhos vou ser um grande governador como tu.
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O pai olhou para o seu filho e disse-lhe:
— Hmm, efetivamente filho, cresceste, muito bem. 

Queres governar, perfeito. Vai ao bosque e escuta-o. 
Depois de o escutares, vem.

“O quê? O pai está a mandar-me para o bosque! 
Ui! Já sou grande, quero governar e ele manda-me 

brincar no bosque? Que maçada. Os pais nunca 
entendem que nós, filhos, crescemos. Agggggh. 

Mas bem, cavalheiro, ordem do rei é para cumprir”, 
pensou o filho.

Então, aborrecido, foi para o bosque, remoendo 
“Escutar o bosque parece-me uma tolice. O bosque é 
frondoso e vai sujar esta linda camisa, mas lá terá de 

ser. Vamos”.
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Entrou na floresta cerca de um metro, e escutou. 
Escutou, um passarinho a cantar piu, piu, piu,piu. 
Cumprido, o filho voltou para o castelo do seu pai e 
disse-lhe:
— Pai, já fui ao bosque e ouvi um passarinho a cantar 
piu, piu, piu.

Agggh! O pai zangado, abre a janela e disse:
— Filho, repara que o jardim do palácio tem uma 
árvore e que nela está um pássaro, vês? Ouves? 
Canta da mesma forma.  Quem me garante que foste 
ao bosque, escutá-lo, e que não ficaste tranquilo no 
jardim do palácio ouvindo as aves? Filho, por favor, 
pela segunda vez, vai ao bosque, escuta-o e, quando 
a tiveres escutado, volta.

— Ah, entendi — disse o filho — trata-se de uma 
tarefa escolar. Bem, tarefa escolar, caderno, 
esferográfica…
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Então o filho pegou no seu caderno, na sua 
esferográfica e foi para o bosque. 

Aagggh! Entrou dois metros dentro da floresta e 
começou a apontar todos os animais que ia ouvindo 

por ali: a cobra, o macaco, o pássaro, a libélula, o 
jaguar… Uiii… fugiu a correr para o castelo e disse ao 

pai: 
— Aqui está, pai! Estão aqui no meu caderno todos 

os animais que escutei no bosque, aqui está.

O pai pegou na lista e, novamente incomodado, abriu 
a janela e disse:

— Repara filho, vês aquela aldeia lá ao fundo? Nessa 
aldeia está um circo, e esse circo tem todos os 

animais da tua lista. Quem me diz a mim que foste 
ao bosque escutá-lo e não ficaste tranquilo no circo 
da aldeia? Por favor, meu filho, pela terceira vez, vai 

escutar o bosque e quando a tiveres escutado, volta.

 | 157



Desta vez o filho sabia que não tinha 
alternativa, tinha de ir escutar o bosque.



Então, despediu-se da sua mãe, a 
rainha, despediu-se do seu pai, o 

rei, agarrou numas quantas coisas e 
mergulhou no bosque.



Passaram os dias, o príncipe não apareceu, passaram 
semanas, meses, e o príncipe não regressava. 
Passaram anos e o príncipe não voltava e toda a 
gente se tinha esquecido do príncipe. “Quem será o 
príncipe? Terá sido comido pelos animais selvagens?” 
Todos se esqueceram do príncipe; todos, menos 
o seu pai, que esperava o seu regresso com muita 
ansiedade e paciência.

E um dia — porque chega sempre um dia nos contos 
— um dia saiu do bosque um homem com cabelo 
cumprido, todo sujo, com barba grande, com uma 
camisa toda estragada, parecia um mendigo. Dirigiu-
se ao palácio, pediu aos guardas para o deixarem ver 
o rei, dizendo que era o seu filho. Os guardas não o 
reconhecem e, por precaução, foram perguntar ao rei.

O rei disse:
— Sim, sim, deixem-no entrar, por favor. É o meu filho.
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E o filho entra na sala do trono, onde está sentado o pai. 
O pai olha para o seu filho e reconhece-o imediatamente.
— Ahaaa (suspira)! Estou muito feliz por te ver, meu 

filho. Conta-me o que escutaste no bosque.

— Escutei o murmúrio das formigas felizes, quando 
regressam ao formigueiro mesmo antes da chuva 
cair. Escutei o rebentar silencioso dos botões na 

primavera, quando a sábia seiva sobe de novo em 
todas as plantas. Escutei o murmúrio silencioso 

das árvores quando trocam moléculas, alimentos 
e informações, quando se beijam através das suas 
raízes e organizam o cuidado da floresta. Escutei… 

— Chega filho, chega. Agora sim, sei que foste 
escutar o bosque. Que bom! Bem, agora que sabes 

escutar o que não se ouve, saberás escutar os 
pedidos e as necessidades do teu povo. Vem, meu 

filho, senta-te no trono e governa…
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Serviço



164 |



kandata
(conto indiano)







Shakyamuni, o muito amado, o Buda, 
passeia pelo sétimo céu, numa paz infinita 
e num tempo azul. E Shakyamuni, nesse 
dia, tinha vontade de olhar para baixo, 
ver os seis mundos que estão abaixo. 
Foi, então, até um lago puro, belo e 
transparente, que está no sétimo céu, para 
ver através desse lago, todos os mundos 
que estão abaixo. E o lago é tão puro e tão 
belo, que é possível ver o último mundo, o 
inferno onde são queimadas, nas chamas, 
as almas dos condenados.
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E Shakyamuni, que pode tudo, que sabe 
tudo, observa as almas a queimarem-

se e logo reconhece uma das almas. 
Uma alma que salta por cima das outras, 

que tenta escapar às outras, que tenta 
escapar às chamas do inferno. É Kandata. 

E Shakyamuni que sabe tudo, que pode 
tudo, vê a vida de Kandata passar na sua 
mente infinita, para verificar se há algum 
momento de bondade, algum momento 

de luz.

— Oh! Uau! Shi! Ah, uma vida de 
assassinatos, roubos, violações, mentiras, 

traições, uh! Não há nada que se possa 
retirar desta vida? Ahhh, sim!
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Shakyamuni observa um momento de luz na vida 
de Kandata: uma vez que Kandata, como sempre 
tinha feito asneira — como sempre — e estava a fugir 
à polícia — como sempre — corria e corria por um 
bosque e chegou a uma clareira onde havia um raio 
de luz que iluminava uma pequena teia de aranha, 
pequenina. Uma aranhita estava a fazer a sua teia 
pequenina e logo, no coração duro e obscuro de 
Kandata, aparece uma gota de compaixão e, em 
vez de colocar o seu pé na teia de aranha, põe o 
pé ao lado e continua a correr. Isto, isto foi o único 
momento de luz na vida de Kandata. Porém, foi o 
suficiente para iluminar o coração de Shakyamuni de 
uma infinita paz.

E Shakyamuni disse a si mesmo:
— Kandata, se de uma aranha tiveste compaixão,  
de uma aranha, terás salvação!
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E Shakyamuni, que pode tudo, imagina na sua 
mente infinita um fio, um fio de aranha muito fino e 

fá-lo atravessar o lago puro e belo. E o fio baixa, e 
baixa, e baixa, até ficar mesmo em frente ao nariz 
de Kandata. E Kandata, que está a queimar-se nas 
chamas do inferno, vê o fio e agarra-o, e puxa-o, é 

muito fino, mas é seguro. E começa a subir, a subir, a 
subir, para escapar às chamas do inferno e está feliz 

porque as chamas já não o queimam, já não ouve 
nenhum dos condenados aos gritos e está a subir 

para o sétimo céu, para a salvação. 

Mas o caminho para chegar ao sétimo céu
desde o inferno é muito longe.

 | 171



Então, Kandata põe-se a descansar junto ao fio e, 
ao olhar para baixo, vê que todos os condenados do 
inferno estão a subir o mesmo fio atrás dele!
— Oiçam, mas estão doidos?! Não veem que este fio 
é muito fino, não vai aguentar com o peso de todos!? 
Soltem o fio, eu vi-o primeiro, este fio é meu, meu, 
meu!
Pft!

Parece que a palavra “meu” quebrou o fio. Não se 
sabe muito bem, mas… Aaaahhh, pum! 

Kandata e todos os outros condenados regressaram 
ao inferno para se queimarem nas chamas. 
E acima, bem acima, está Shakyamuni, que observa 
esta cena através do lago transparente e não 
entende.
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E Shakyamuni diz para si mesmo:
- Que estranho! Que estranho! Que estranhos são os 
homens. Porque é que este Kandata quis salvar-se 
sozinho?
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as lagartixas
(conto de Burkina Faso)







Vamos a África!

Era uma vez, nem duas, nem três, só uma 
vez. Era uma vez e mentira não é. 

Numa pequena aldeia de Burkina Faso, 
duas lagartixas. No Burquina Faso às 
lagartixas chamam-lhes marguya. Os dois 
marguya, as duas lagartixas, estavam a 
lutar desde a madrugada!
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E faziam muito barulho:
— Ei, o que se passa, o que tens, o que 

queres?  Esmago-te a cara, derrubo-te de 
um só golpe!

— Calma, amigo! Levas uma tareia, piso-te 
a cauda, desfaço-te a cara!

— Despacho-te com um único soco!
— És tão macho, macho man!
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— Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu! — disse o cão 
— Tenho de fazer algo para separar as 
lagartixas! Não podemos deixar duas 
lagartixas a lutar! Tem de haver harmonia e 
paz na nossa aldeia! Temos de nos erguer 
contra a violência estrutural deste país!

182 |



O cão olhou e viu que ninguém estava a 
ouvir, ninguém queria ajudá-lo, 

então disse: 
— Bem, vou separar as lagartixas sozinho.

Então, o cão foi, meteu-se entre as 
duas lagartixas e tentou chamá-las à 

razão, acalmá-las, ensinar-lhes a filosofia 
Ubuntu, para as tornar felizes, pacíficas 
e resilientes... e plim, plum! Levou dois 

murros e partiu dois dentes!
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E disse a si próprio: “Bem, não consigo 
fazer isto sozinho! Alguém tem de me 
ajudar a separar as lagartixas! Mas quem? 
Oh, já sei! O galo vai ajudar-me. É claro! O 
galo, um animal forte, poderoso e macho, 
tem todas as suas galinhas sob controlo. 
Além disso, o galo é um animal meio-
francês: modesto, humilde. Sim, sim, sim, 
sim, o galo vai ajudar-me”.
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— Ei, galo! Há duas 
lagartixas na aldeia 

que estão a lutar desde 
manhã cedo, temos de 

fazer alguma coisa!
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O galo olha para ele e diz:
— Bah! O que é que isso impoooooorta? 
Duas lagartixas lutadoras! O problema não 
é meu! Eu cuido das minhas galinhas, não 
me importo com o resto!

Durante este tempo, as duas lagartixas 
continuavam a lutar:
— Ei, o que se passa, o que tens, o que 
queres? Esmago-te a cara, derrubo-te de 
um só golpe!
— Calma, amigo! Levas uma tareia, piso-te 
a cauda, desfaço-te a cara!
— Despacho-te com um único soco!
— És tão macho, macho man!
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O cão chegou e pensou: “Tenho de 
encontrar alguém que me ajude a separar 
as lagartixas agora! Mas quem? Oh, claro! 

O boi vai ajudar-me. O boi é um animal 
forte e poderoso. Ele vai ajudar-me!”.

— Ei boi, há duas lagartixas na aldeia, eles 
lutam desde manhã cedo, temos de fazer 

alguma coisa.

O boi, todo gordo, diz: 
— Muf, muf, muf!  O que é que isso me 

interessa? Duas lagartixas a lutar? O 
problema não é meu! Olha, meu amigo, 

eu trato dos meus próprios problemas e 
os problemas das outras pessoas não são 

problema meu! Muf, muf, muf!
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Durante este tempo, as duas lagartixas ainda 
estavam a lutar. Mas estavam a lutar tanto que já 
estavam a lutar em francês!

Hé ! Toi là dis-donc qu’est ce que t’as?
Tu veux que j’te latte la tête?
Oh! S’te plait, s’te plait, tu peux pas causer comme ça!
Les mecs comme toi j’en fais du jambon vinaigrette
Et je te colle une mandale et je te latte la tête
Tu peux pas, tu peux pas car je te colle un marron qui 
va te faire mal, crois-moi ça pète!
Lâche, lâche, lâche-moi les baskets!

Uiiiiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! — uivou o cão — Eu não 
entendo nada, mas deve ser muito perigoso! Alguém 
tem de me ajudar a separar as lagartixas. Mas quem? 
Ah, já sei! Que burro que eu sou! O burro vai ajudar-
me. É claro! O burro, velho animal, inteligente, sábio. 
Claro que o fará!
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— Ei burro! Há duas lagartixas que têm estado a lutar 
na aldeia desde manhã cedo, temos de fazer alguma 
coisa!

E o burro olha para ele e diz: 
— Que me importam duas lagartixas a lutar? Não 
é problema meu! Olha, se não vires nada, se não 
disseres nada, se não ouvires nada, nada acontece!

Durante esse tempo, as duas lagartixas ainda 
estavam a lutar e tinham subido ao telhado de colmo 
de uma casa, para lutar. No interior da casa, havia 
uma avó a preparar a sopa. E, de repente, a palha 
começou a voar por todo o lado. A palha começou 
a cair dentro de casa. A palha caiu no fogo. Fogo na 
panela. Fogo na avó. E a avó morreu!
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Depois, quando as pessoas viram o incêndio, 
apressaram-se a procurar o burro. Carregaram-no 

com pesados baldes de água bem pesados para 
apagar o fogo: Fiquichiquí, fichiquití, fichiquití, 

fichiquití, fichiquití, fichicafuuuu!

E depois, a avó estava morta, tinha de ser feito o 
enterro. E, no Burkina Faso, quando uma pessoa 

idosa morre, fazem uma festa que dura três semanas, 
porque isso significa que, por ter atingido essa idade, 

essa pessoa viveu bem a sua vida.

Ora, para fazer a festa são precisas pessoas, são 
precisos músicos, dançarinos, contadores de 

histórias, mas também… é precisa comida! Então, 
apanharam o galo, cuiq! Apanharam o boi, cuiq! E 

fizeram uma boa refeição para toda a aldeia.
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E o que aconteceu ao cão? O cão foi 
procurar o burro e disse: 
— Ah, estás a ver, burro! Duas lagartixas a 
lutar não eram problema teu, ah? Viste o 
galo morrer, o boi morrer e as tuas costas 
a doer de carregar tanta água, ah? Precisas 
de acupunctura, hmmm.

O narrador do Burkina Faso, que me 
contou esta história, acrescentou no 
final que, quando existe um problema na 
comunidade, mesmo que seja apenas um 
problema de lagartixas, toda a comunidade 
tem de se reunir para o resolver. Porque os 
problemas da minoria acabam por ser os 
problemas da maioria. 
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Isto faz-me pensar no que um líder 
espiritual ameríndio costumava dizer 

quando comparava a sua sociedade com a 
sociedade ocidental. 

Dizia: 
— Na sociedade moderna, quando 
nasce uma criança, acrescenta-se 

um quadradinho. Contudo, na minha 
sociedade, quando nasce uma criança, 

alargamos o círculo.
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Epílogo
François Vallaeys

Conselhos para educadores e leitores

Amigos e amigas que leem este livro, a partir de agora, estes contos pertencem-
-vos! Podem contá-los e divulgá-los a quem quiserem, para quem precise! Não há 
direitos de autor a considerar, apenas o dever de transmitir toda a humanidade, a 
ética, a dignidade, o humor, a malícia, as mil emoções que estas histórias trazem. 
É o nosso dever como seres humanos de nos lembrarmos e transmitirmos a sa-
bedoria dos nossos ancestrais distantes aos nossos descendentes.
Qualquer um pode contar histórias. É uma arte popular, como cozinhar. Não são 
necessárias competências especiais, nem passar anos a aprender uma arte difí-
cil. É o nosso direito humano gozar da imaginação viva de partilhar a sabedoria 
popular, na grande família humana que somos, sem fronteiras, enquanto Ubuntu!
Quando contarem uma destas histórias, abram os vossos corações e deixem que 
ela se conte através de cada um/a, ao encontrarem as palavras que soem, indivi-
dualmente, para o fazer. 
As vossas palavras são mais belas do que as dos outros, porque são vossas, são a 
vossa rosa Anahakan interior, que vos faz florescer perante e para os outros. Não 
memorizem o texto, deixem-no fluir, aceitem o equívoco e o erro, porque da fra-
gilidade das vossas palavras crescem bonitos significados sobre vulnerabilidade 
e sobre emoções partilhadas. Os vossos ouvintes sentirão a vossa emoção e a 
viverão convosco esta experiência, porque somos Ubuntu, somos o tipo de seres 
empáticos que criam mundos partilhados com palavras.
Confiem em si mesmos para contarem e confiem no vosso público para enten-
der os significados profundos das histórias! Não tentem explicar as histórias de-
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pois, porque vão reduzir os seus mil significados. A história é a mensagem, cada 
um(a) dos contadores(as) é o mensageiro e a mensageira, que nunca sabe to-
das as mensagens que traz consigo. Portanto, deixem os ouvintes contar o que 
aprenderam com a história, ouçam as suas reações, enquanto ouvem a floresta. 
Os ouvintes vão ensinar aos contadores mil coisas que nunca, até então, tinham 
descoberto na história. Aqui está a maior aprendizagem.

Contar histórias é o método mais antigo de educar. 

 Contar histórias é o método mais inovador de educar.

  Contar histórias é o método mais empático de educar.
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