
Era uma vez um Mestre, muito gordo e caprichoso, mas isso é no fim, porque no princípio era 
assim: 

 

O Mestre nasceu sob o olhar atento das gentes, e o olhar perdia-se, vagueava, sobre os 
objectos amados: pessoas, ilusões, quadros, rios e mares. 

 

E o Mestre era o caminho e a chegada, ele dava a todos o que procuravam e o caminho para o 
que procuravam. Era a Aurora de cada dia, e o Festim de cada noite. 

 

Então um dia o Mestre foi reconhecido como mestre. E foram-lhe dadas prendas e iguarias de 
todas as espécies. Foi-lhe dado um livro onde apontar os seus pensamentos, de ferro, para 
não desaparecerem tão depressa. E, sobre o monte mais alto, foi-lhe erigida uma casa, para 
ficar mais perto do Sol e longe das preocupações diárias da populaça. 

 

As gentes tinham medo, que aquele pensamento, vagamente contagiante, sobre um mundo 
reluzente, espelhando todos os sonhos e todas as loucuras do mundo, se espalhasse muito. E 
então já não teriam mão nos filhos, nem nas namoradas, se todos fossem assim, livres como o 
vento, dirigidos pelo Sol de cada manhã, pelo bater do coração de cada momento, pela 
imprevisibilidade que traz cada novo segundo, o que seria do mundo, da sociedade, das 
relações, de tudo o que achamos seguro? 

 

E assim, diziam as pessoas, o Mestre teria mais tempo para pensar, para se dedicar ao que 
realmente importava, enquanto eles faziam o comezinho, e se preocupavam com a bola e o 
que vinha no jornal. 

 

E o Mestre, regalado, aceitou, como aceitava o desprezo e o amor, como aceitava as prendas 
e as privações. Como aquele raio de sol que passa sobre o caminho mas não se prende a ele. 

 

E então ficou, no seu castelo, bem guardado de forasteiros, com cercas e muros a toda a volta, 
e, no centro, um grande largo virado para o Sol. 

 

Não tinha que se importar com comida nem bebida, todos os bens materiais estavam já lá e 
eram dispostos em grandes largos concêntricos, de onde o Mestre, no centro, poderia 
escolher. 

 

E então, ao princípio, as pessoas reuniam-se para subir ao monte, ao castelo e perguntarem 
coisas fúteis: a minha filha irá casar, e o seu marido será rico? Deverei investir agora ou mais 
tarde? 



 

E o Mago dos Sonhos respondia, maravilhosamente, numa linguagem que aqui não se pode 
reproduzir. Lançava medos às alturas, mergulhava as feridas num amor, num oceano tão 
vasto, sob um céu tão profundo, que todos tinham esquecido já porque lá iam, e se lembravam 
apenas de que nada sabiam e tudo valia a pena. 

 

Mas quando descia, a populaça, tinha um não pequeno desprezo por todo aquele castelo. 
Seria afinal maior que as suas vidas? Seria o Mago dos Sonhos mais importante do que elas? 
Que altivez era aquela, que solidez nos jeitos e nos modos... que impertigação desmesurada... 
E então, as pessoas, dividas entre os afazeres diários e a memória nunca cumprida de um 
Mestre Amigo, desistiram, a pouco e pouco, de subir ao Castelo. E o Mestre ficou cada vez 
mais sozinho, perdido entre o Sol, a Eternidade, e as Muralhas que tinham construído os seus 
aduladores. 

 

Até que um dia decidiu partir. Tinha saudades das pessoas, dos lábios das crianças que riam 
ao Sol, dos gestos simples das pessoas que diziam olá na manhã atarefada, do grilo e da 
cigarra, livres, nas suas gaiolas, daquelas mãos dadas, do riso interior, do olhar cheio de 
esperança, da atenção desmesurada ao que não se pode ver em cada coisa sensível. 

 

 

Então anunciou, que, a partir daquele momento ficaria eternamente em meditação, no interior 
do seu castelo, e que não queria ser incomodado por ninguém. As pessoas compreenderam e 
até ajudaram, disseram: este será o nosso talismã: manteremos as paredes limpas, e à volta, 
os livros de ferro abertos como talismãs: ensinamentos que não se esquecem e que servem de 
bom augúrio à cidade: afinal a nossa boa vontade, a nossa generosidade com tamanho Mestre, 
deve valer de alguma coisa. 

 

O Mestre saiu nu, vazio, da sua carapaça construída pelo amor e cobiça dos que o rodeavam. 
Foi de mansinho até à beira rio. Tinha organizado uma saída secreta, num submarino nuclear. 
Ao chegar perguntou ao marinheiro: 

 

– Então, isto faz-nos passar, para a outra margem? 

– Claro! É um submarino nuclear, podemos andar meses sem ser vistos, nem de uma pinga de 
ar precisamos. 

– Mas isso não emite radiação? 

– No máximo 28 roentgens, mais que isso não. 

– 28? E no mínimo? 

– Uns 11. 



– Naaa, se fossem 8 até ia, até aos 8 roentgens. Mas assim não, assim não, vou a pé! 

 

E com isto partiu, sempre tinha sido um ecologista e não era agora que ia deixar de ser. Mas 
estava nu, e como mais ninguém andava nu pela cidade, iria ser facilmente reconhecido. 
Decidiu então voltar para trás, pois sabia que seria de novo posto no castelo se o vissem a 
andar pelas ruas, e que não teria coragem de desiludir as pessoas ao recusar o papel de 
príncipe em que o imaginavam, confortavelmente isolado de tudo o que achavam impuro. 
Acham-me um santo, pensou, e como mais nada é santo, querem-me proteger das impurezas 
do mundo, pôr-me num altar. Então voltou para o submarino e pediu ao marinheiro para lhe dar 
o fato mais caro que tivesse. Foi um pouco difícil convencê-lo e só depois de uma exibição algo 
desenxabida em que dançou, cantou e pulou tentando imitar a Mary Poppins e a Lassie ao 
mesmo tempo, é que o marinheiro, rindo como nunca tinha rido na vida, se deixou convencer e 
lhe deu uma fatiota já antiga. 

 

De fato e relógio de bolso (aqueles com corrente) podia andar pela cidade. Falava do preço 
dos melões e da qualidade da água, do novo modelo de carroça que tinha saído, e da 
velocidade que o burro do Matias tinha conseguido com ela. Ninguém o reconhecia. E ele 
andava, contente, feliz, como entre crianças. Olhando o fio de água que se desprendia de um 
qualquer lagar, maravilhado com as maçãs e suas lagartas, olhando os dedos cansados dos 
velhotes, agradecendo por cada momento, por cada bênção que cada novo minuto constituía. 

 

E em cada manhã, o horizonte abria-se de novo e o Sol, irradiando um novo dia, dizia Olá! 

 

Lá em cima, o monumento de ferro ao Mestre, apodrecia, não de uma maneira bela. Pois as 
frases que em tempos dissera fizeram seguidores. E agora as pessoas esforçavam-se por 
segui-las. Mas a uns dissera: olha mais para o interior. E a outros dissera: olha mais para o 
exterior. E a outros sê produtivo, e ainda a outros: faz da tua vida um exercício de 
contemplação. E a outros dissera: brinca como se fosse o último dia. E ainda a outros: chora 
como se fosse o último dia. E todas estas pessoas olhavam agora para as tábuas de ferro e 
não compreendiam como as outras não as compreendiam. E então brindavam, sós, aos 
prazeres do esforço, às virtudes da castidade, às profundezas do estudo, à alegria da 
castração, e em tudo viam falhas e em todos pecadores. 

 

Queriam ser, queriam ser... melhores, cada vez melhores... E todos os outros seguiam outro 
caminho. Onde já se viu? 

 

Então tiraram as placas de ferro inscritas dos seus sítios e puseram-nas em sítios mais visíveis, 
à frente do caminho de outros. 

 

O Mestre, o Sonhador de Sonhos, andava pela cidade e admirava-se, mais uma vez, com o 
olhar atento das pessoas, a sua sagrada comoção com o que é sagrado. E contemplava em 
êxtase a sua alegria, a sua fúria, o seu desespero, pois em tudo só via amor, Amor e Saudade 
do que nunca foram (ou não se lembravam de ter sido) mas vislumbravam ser. E então, 



apaixonado, lá ia ele, embarcava nas conversas dos solitários, dos castrados, dos furiosos, dos 
perfeccionistas, dos alegres, dos amantes, dos livres lírios ao luar... E, do seu olhar dourado, 
via o castelo, antigo, apagado, em descrédito, e contentava-se com isso. 

 

Afinal, aquela carapaça tinha sido uma ilusão, criada para esconder, o riso, a alegria, o rio de 
alegria que escorre por baixo de todas as faces, mesmo por trás da mais malvada das 
expressões. 

 

E então ria. 

 

Um dia veio a guerra, e os homens pegaram nos ferros e nas cruzes, juntaram-lhes palavras 
de ordem e arremeteram-se uns contra os outros, corpos contra corpos, não para se beijarem, 
mas para se perfurarem, não para se completarem, mas para se cortarem, para podarem tudo 
o que julgavam ser o mal do mundo: o Demónio, diziam, está a mais... 

 

Um corpo caiu ao lado do Mestre, uma lança perfurara-o do estômago à clavícula. O Mestre viu 
então o sangue, saindo da lança, partindo os ossos, e pensou como em breve as formigas 
andariam por ali, saltitando e comendo. Teriam muito para festejar, e os corvos, que pairavam, 
um grande manjar. Já se viam algumas. Em todo o lado os gritos de morte, as almas perdidas. 
O Mestre olhou para cima, a alma que se desprendia do corpo tinha agora a visão da 
eternidade, como sempre tinha tido ao seu dispor, mas agora, sem as amarras do corpo, 
podendo vogar à vontade no espaço-tempo. O olhar da alma estava preso, dizia: “injustiça”, 
dizia “raiva”, dizia “ódio”. E então, em toda a eternidade vinham ecos ao seu olhar, de guerras, 
infanticídios, injustiças. Era como um rádio que focasse as ondas mentais espalhadas pelo 
tempo e captasse apenas um único grito, um grito de dor. 

 

O Mestre pensou: é natural, se em vida não viu a beleza, como é que em morte a iria ver? E 
então sorriu, e deu o seu coração àquela pessoa, que o rejeitou. Tinha um caminho a 
percorrer, barreiras a destruir, uma identificação a desfazer.  

 

O Mestre saiu da cidade, olhou as placas de ferro reluzindo ao sol, as palavras meio apagadas 
pelos rasgões de sangue. E pensou: esta capa nunca me serviu, e eu nunca a servi. Somos 
companheiros de viagem, reflexos fragmentados de um Ser imemorial. Porque eu não sou o 
Mestre, mas o Guardião de Sonhos, saltitando lerdo na Eternidade. 

 

 

 


