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O livro A Árvore, de Sofia de Mello
Breyner Andersen, conta-nos dois contos
tradicionais japoneses: “A Árvore” e “O
espelho ou o Retrato Vivo”. Na minha
opinião, estes dois contos têm tanto de
bonito como de comovente.
O que me levou a escolher este livro
foi o seu título, porque eu adoraria ter uma
casa na árvore.
O texto “A Árvore” fala-nos da
existência de uma árvore enorme com uma
copa

bela

gostavam

e

frondosa.

muito

dela

Os
porque

japoneses
podiam

desfrutar da sua sombra, nas tardes de
verão, e sentir a brisa fresca. Mas a árvore
cresceu tanto que metade da ilha onde ela
se encontrava ficou à sombra, as culturas
deixaram de crescer, as ruas ficaram muito
sombrias e húmidas, o que originou um
grave problema, pois as pessoas estavam a ficar doentes.
Após várias conversações, chegaram a um acordo: com imenso pesar, reconheceram que teriam
de cortar a árvore e distribuir a lenha pela população, para que cada um pudesse construir alguma coisa
que lembrasse a árvore.
O que será que eles fizeram para resolver o problema?
Deixo-vos esta enigma para desvendarem, pois a resposta é muito interessante.

A história seguinte fala-nos de uma
aldeia do Japão onde vivia uma família muito
feliz, constituída por um casal e uma filha
pequenina tão semelhante à mãe que
parecia o seu retrato vivo.
Em

determinada

altura

o

pai,

negociante de chá, teve de ir a Quioto.
Passados quatro meses, regressou a casa
trazendo várias prendas. Uma delas, para a
sua esposa, era muito especial, um espelho,
um objeto completamente desconhecido
naquela aldeia.
Os anos foram correndo e a mãe
adoeceu. Apesar do esforço do marido e dos
médicos, não conseguiram curá-la. Sabendo
a gravidade do seu estado, a mãe conversou
com a filha e entregou-lhe uma caixa com o
espelho, dizendo-lhe que, após a sua morte,
continuaria a vê-la.
Mas como é que isto seria possível?
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