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V ivemos num tempo de incertezas — ou mais 
estritamente falando, um tempo em que as 
pessoas aspiram a acreditar que têm certezas. 

A mundivisão dominante nas culturas ocidentais é um 
materialismo que proclama ruidosamente: «É assim 
que são as coisas!» Esta mundivisão diz-nos que os 
seres humanos evoluíram acidentalmente como resul-
tado de mutações genéticas, que a matéria física é a 
única realidade, que a nossa consciência — e tudo o 
que pensamos e sentimos — é o resultado da actividade 
neuronal dentro dos nossos cérebros. A mesma mun-
divisão diz-nos que a vida foi sempre uma luta competi-
tiva pela sobrevivência e que a motivação fundamental 
para tudo o que fazemos é a sobrevivência e a repro-
dução dos nossos genes. Os fenómenos espirituais e 
paranormais, que parecem contradizer esta perspectiva 
— por exemplo, ao implicarem que a separatividade 
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é uma ilusão ou que poderia existir alguma forma de 
vida além da morte —, são considerados ilusões que 
podem ser postas de parte por explicações em termos 
bioquímicos.

A razão pela qual o materialismo se tornou tão pre-
valente reside na necessidade que os seres humanos 
têm de encontrar explicações. É importante, para nós, 
dispormos de uma narrativa que dê sentido à nossa 
situação no mundo. Isto dá-nos uma sensação de con-
trolo. Não nos limitamos a compreender o mundo; 
sentimos que o compreendemos. As nossas explica-
ções dão-nos poder. Assim o materialismo cumpre a 
mesma função que a religião.

Ter certezas também nos concede um sentido de 
identidade. Quando estamos certos daquilo que ama-
mos, daquilo que odiamos, do que sabemos e do que 
possuímos, sentimos que somos entidades sólidas e 
autónomas. Tornamo-nos um centro fixo à volta do 
qual roda todo o mundo. As nossas certezas são os tijo-
los da nossa identidade. A falta de certezas torna-nos 
frágeis face a um mundo vasto e avassalador.

No entanto, inúmeras tradições e instrutores espi- 
rituais ao longo da história têm-nos avisado do peri- 
go da certeza. Muitas tradições espirituais referem a 
importância de nos libertarmos das certezas e de acei- 
tarmos a nossa ignorância fundamental. Afinal somos 
seres limitados, com uma perspectiva específica e com 
um alcance perceptivo específico. É arrogante da nossa 
parte presumirmos que podemos saber tudo e alcan-
çar uma compreensão total do mundo. A aceitação 
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disto traz humildade, mas também torna possível con-
quistarmos um conhecimento real. É possível expan-
dirmos a nossa compreensão e consciência do mundo 
limitada. O primeiro passo deste processo é aceitar-
mos que somos ignorantes. Como podemos aprender 
alguma coisa significativa se pensamos que já sabe-
mos tudo?

Esta é a premissa deste espantoso texto espiritual 
e poético de Vítor Rodrigues. O misterioso instrutor 
espiritual que narra o texto detalha a extensão incrível 
da nossa ignorância. Ele desperta-nos para a comple-
xidade e para o carácter intrincado do mundo e para 
a extensão massiva das experiências e dos fenómenos 
que tomamos como certos. Camada por camada, ele 
vai despindo-nos das nossas certezas e presunções. 
Tal como a presunção do conhecimento, isto inclui a 
presunção de que temos controlo sobre as nossas pró-
prias vidas, sobre as nossas próprias mentes e sobre o 
mundo; o pressuposto da posse e o pressuposto de ter-
mos capacidade para sustentar opiniões e julgamentos. 
Quando nos libertamos destas presunções, podemos 
obter o sentimento de um núcleo fundamental sub-
jacente; o pressentimento da verdadeira compreensão 
que é normalmente obscurecida pelas nossas arro-
gantes certezas. Ao mesmo tempo, ao despirmo-nos, 
podemos tornar-nos suficientemente vazios e abertos 
para que o universo nos utilize como seu canal. Tal 
como diz o texto, «nada sabendo, posso estar aberto a 
tudo» e «a Sabedoria começa pela inocência e por um 
estado de ignorância nua».
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A natureza poética deste texto concede-lhe um po- 
der especial. Existiu, ao longo da história, uma relação 
muito estreita entre espiritualidade e poesia. Muitos 
dos maiores poetas mundiais — como Walt Whitman 
e William Wordsworth — eram pessoas muitíssimo 
desenvolvidas espiritualmente e muitos dos grandes 
textos espirituais do mundo — tais como os Upanixades 
ou o Tao Te Ching — estão escritos de forma poética. 
Frequentemente, a distinção entre poeta e instrutor 
espiritual é vaga, tal como em figuras como Bashô e  
Milarepa. Do mesmo modo, O Livro da Ignorância  
é tanto texto espiritual quanto poema. Pode ser sabo-
reado pela beleza da linguagem e ao mesmo tempo 
pela sua sabedoria.

Outra conexão consiste no facto de a verdadeira 
escrita espiritual — e a verdadeira poesia — não ser 
intelectual, mas experiencial. Ler um texto como O Livro 

da Ignorância deveria constituir uma espécie de prática 
espiritual. Não deve precipitar-se procurando absor-
ver a informação tão rapidamente quanto possível ou 
com pressa de saber o que acontecerá a seguir; deve 
lê-lo com lentidão, com todo o seu ser aberto e atento. 
Se fizer isso, descobrirá que este livro tem um efeito 
meditativo. Parará de pensar no futuro e no passado, 
parará de se preocupar e sentirá um aprofundamento 
da consciência. Poderá mesmo não ter uma clareza 
completa acerca do significado do que está a ler. As pa- 
lavras não induzem necessariamente compreensão 
num sentido intelectual. Mas induzem verdadeira 
quietude.
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E quando tiver terminado a leitura do texto, sentir- 
-se-á uma pessoa ligeiramente diferente e verá o mundo 
de outra maneira. Ganhará compreensão num sentido 
espiritual — não de um modo que implique superiori-
dade, mas de um modo humilde que sugere aceitação 
e reverência pela espantosa complexidade e maravilha 
da existência humana.

steve taylor, 
professor de psicologia, autor de The Leap e The Fall, entre outros
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H á muitos, muitos anos, na distante terra de 
Somnia, Amnésio, o Guru da Ignorância, 
consentiu finalmente que os seus discípulos 

começassem a registar as suas palavras por escrito. Eles 
tinham aguardado por uma tal oportunidade durante 
muito tempo e ficaram profundamente satisfeitos.  
Os longos discursos de palavras relaxantes fluíram 
com facilidade da boca dele como um néctar bem- 
-aventurado. Fizeram o melhor que podiam para regis-
tar as suas palavras ao serem pronunciadas, receosos 
de que os preciosos discursos pudessem perder-se ao 
vento se não fossem imediatamente passados a escrito. 
E assim foi feito nessa terra distante. Eis o resultado,  
o belo produto da antiga escola da requintada ignorân-
cia — que só pode ser ultrapassado pelo puro e elo-
quente silêncio.
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A mnésio recebera o pedido para partilhar a sua 
clareza mental. Os seus ansiosos discípulos 
desejavam ardentemente um clarão visioná-

rio, por isso pediram-lhe que se encontrasse com eles 
nalgum lugar elevado de onde pudessem contemplar 
vastas paisagens. Ele disse-lhes, todavia, que para ele  
o melhor local para se encontrarem seria uma pe- 
quena clareira no meio duma floresta. Sentir-se-iam 
melhor ali — disse-lhes — e teria mais que ver com  
a sua parca visão. Assim eles encontraram um tal 
lugar e, mais tarde, reuniram-se aí. Com um sorriso 
tímido e humilde, o Guru fez a introdução ao que tinha 
para dizer:

— Convidaram-me para partilhar a minha sabe-
doria. Gostaria de poder fazê-lo se possuísse mais do 
que a que pode estar contida na ponta de uma agulha,  
e com bem menos peso do que uma pena de pardal.  
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É bem mais fácil, para mim, partilhar convosco a mi- 
nha ignorância. Esta é infinitamente maior, talvez até 
chegue a ser surpreendente e impressionante. A sabe-
doria está muito para além do meu alcance; contudo 
chamo irmã à minha ignorância.

Então um bem-aventurado néctar de palavras come- 
çou a fluir dele como um rio.
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Não sei

M ais profunda do que o mais profundo oceano, 
mais alta do que a mais alta montanha, tal 
é a vastidão da minha ignorância. As miría-

des de grãos de areia na maior de todas as praias são 
incapazes de começar sequer a delinear a enormidade  
do meu desconhecimento. Olho para o céu e nem 
posso começar a enumerar as galáxias, as estrelas em 
cada uma delas ou os mundos em cada sistema cuja 
face está muito além do alcance da minha mente. 
Olho para a terra, e as miríades de mundos ínfimos 
impenetráveis ao meu pensamento estão para além do 
que se pode contar. Estão cheios de animais, plantas, 
microorganismos, moléculas e átomos; contudo, nada 
sei acerca da vida em cada um deles. Nem consigo 
sentir quaisquer sentimentos vindos de qualquer um 
deles. Não sei onde começa a existir mente nem até 
onde poderá ela chegar no imenso número de mundos 
infinitamente pequenos que não consigo conceber.
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De certo modo, sinto a minha ignorância tão gigan-
tesca como todo o Universo, o meu débil intelecto ras-
tejando como um verme no imenso caminho para o 
conhecimento em potência. Mesmo a minha intuição 
é como um cão de caça a farejar os traços de inumerá-
veis odores em inumeráveis mundos, aqui e em toda 
a parte.

Não me perguntem acerca de coisas primordiais, 
sou apenas secundário em relação a qualquer origem 
do mundo. Não me recordo do meu nascimento, nem  
enquanto bebé, nem do surgimento das partes do 
Universo que estão em mim. Sei que não fui o inven-
tor de mim mesmo. Encontrei-me a mim próprio aqui 
somente quando comecei a aperceber-me da minha 
existência! Assim a minha ignorância tem mesmo 
origem no lugar de onde vim. Do mesmo modo que 
ignoro tudo acerca do mistério do meu nascimento, 
ignoro tudo acerca do infinito número de nascimen-
tos que aconteceram antes do meu, dos que acon- 
teceram desde então e dos que ainda estão para vir.  
O porquê, o quando e o para quê de todos esses nas-
cimentos incontáveis é um enigma. O tempo desafia 
o meu julgamento, e estou cego perante a vastidão  
do espaço. Todos os dias, em todo o lado, fico descon-
certado pelo modo como as coisas se desenrolam sem 
o meu conhecimento, sem o meu consentimento, 
sem a minha contribuição, independentemente da 
minha vontade. Sinto-me pequeno, mas não consigo 
dizer quão pequeno, pois a minha ignorância acer- 
ca das coisas maiores do que eu é provavelmente tão  
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imensa quanto a minha ignorância acerca das mais 
pequenas.

Poderia ler para superar a minha ignorância? Não 
creio. Existem demasiados livros no mundo para que 
eu consiga sequer ler a primeira letra da primeira pá- 
gina de cada um deles — e quem sabe quantos mais 
foram escritos em inumeráveis mundos? E como po- 
derei saber qual é o mais precioso dos livros e quem 
pode dizer que escritor deve ser lido? Como poderia 
eu saber qual a melhor leitura para a minha mente 
neste momento da minha caminhada pelo mundo? 
Como avaliar qual o melhor conhecimento quando 
até sei que mesmo os meus valores são minúsculos 
e enviesados pela infinitamente reduzida perspectiva 
que os olhos da minha mente conseguem abarcar?  
Os Antigos afirmaram que, à medida que o conhe- 
cimento progride, cada vez maiores quantidades de 
informação podem ser conservadas em lugares cada 
vez menores. Por isso, quão pequeno ou quão grande 
é o recipiente necessário para conter uma biblioteca? 
Poderá acontecer que livros acerca das estrelas venham 
a ser encontrados dentro de uma gota de chuva? Talvez 
pudéssemos até encontrar livros no interior de grãos 
de poeira. Talvez eu respire sabedoria sem ter cons-
ciência disso. Os meus débeis órgãos de percepção  
são incapazes de cumprir a tarefa de trazer a verdade  
à luz. E quem sabe se não estarão para ser encontra- 
dos livros enormes em mundos distantes? Talvez tão 
grandes que seria impossível para mim reconhecer 
mesmo a mais pequena letra neles? Se existe um livro 
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do Universo, como poderei eu, sendo tão pequeno, 
lê-lo?

Assim para onde posso voltar-me em busca de co- 
nhecimento ou sabedoria? Olho para dentro de mim 
mesmo. Encontro-me num espaço tão profundo que 
receio poder cair nos perigosos abismos daquilo que 
ignoro. Temo as armadilhas dos meus desejos ou os 
disfarces do meu orgulho. Olho para o exterior. Acho 
o horizonte tão vasto que poderia perder-me e nunca 
mais voltar. Tenho medo de direcções erradas, de ter-
ras demasiado distantes. Receio o medo, pois este po- 
deria encolher-me numa ignorância ainda maior, mas 
também sou cauteloso com a coragem, uma vez que 
esta poderia levar-me excessivamente longe. Não sei 
como equilibrá-los na proporção exacta e não sei se 
poderei encontrar um caminho em que possam já não 
ser necessários.

Desconheço o meu próprio corpo. É certo que  
posso sentir alguns dos ossos dentro dele, a pele e mui-
tos dos seus músculos, e sei que respira e que se move. 
Sei que pode sentir dor e prazer, que come e expele 
urina e fezes. Pode sentir-se enérgico e pode sentir-
-se adoentado. Pode erguer-se ou colapsar. Porém, 
conheço a vida que está nele? Sei de onde veio e como 
irá acabar, ou quando ou de que modo? Sei quando a 
doença começa e como é que eventualmente acaba? 
Sei que alimento é melhor para cada órgão, que ar é 
melhor para a minha respiração, que sentimento mais 
favorece o bater do meu coração? Não sei quantos para-
sitas habitam os meus intestinos nem o que poderiam 
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fazer-me. Não sei de que maneira o tempo quente ou 
o tempo frio podem fortalecer ou danificar a minha 
saúde. Também ignoro de onde provém a minha saú- 
de ou qual doença irá ser a próxima. Não sei quanto 
tempo passará até a doença ou a idade cobrarem o seu 
preço e levarem o meu corpo para a sepultura.

Não sei quantas são as partes de mim mesmo e de 
quem sou. Certamente sei ainda menos acerca de ti e 
das tuas partes. Não sei que partes são mais importan-
tes, e qual poderá mandar em mim a cada momento. 
Verifico que por vezes a fome tenta governar e outras 
vezes o sono, a sede ou a necessidade sexual fazem o 
mesmo. Por vezes, é a curiosidade ou a necessidade de 
tocar alguma coisa, ou de me mover, ou de descanso, 
ou de estímulo. Uma emoção pode tentar transformar-
-se no governador. Pode ser medo ou ira, tristeza ou 
alegria, cobiça ou inveja, ressentimento ou orgulho, 
luxúria ou aversão, ódio ou amor ou tantas outras. 
Ao mesmo tempo, encontro uma tal multidão de per-
sonagens dentro de mim. Posso sentir-me como um 
mendigo ou, por vezes, como um príncipe. Posso  
comportar-me como um guerreiro, mas também 
conheço o covarde em mim. E também cá estão o 
mentiroso, o juiz, a criança pequenina, o universitá-
rio orgulhoso, o mago, o padre, o ladrão, o homem e  
a mulher; a pessoa idosa, o jovem, o teimoso, o fluen- 
te, o hediondo e o virtuoso. Tenho em mim uma mul-
tidão de executantes aos encontrões para chegarem ao 
palco. Por vezes, nem vejo nenhum deles chegar, so- 
mente dou comigo a desempenhar o papel. As muitas 
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maneiras de ser eu mesmo podem equivaler a cava-
los selvagens galopando sem restrição, indo para onde 
quiserem.

De vez em quando, fico sob o feitiço de outros. 
Posso preocupar-me com eles, com o que lhes acon-
tece ou com a razão para fazerem isto ou aquilo. Posso 
recear a maneira como me olham ou desejar ter a 
sua atenção. Posso ser influenciado pelos meus ante-
passados, família e amigos, inimigos ou conhecidos, 
muitas vezes sem me dar conta disso. Percebo que 
muitas coisas dentro de mim sobem ao palco e depois 
vão-se embora. Mal tenho consciência mesmo de um 
pequeno número dentre elas e ainda menos consigo 
escolher quais. Assim o tempo divide-me em muitos 
pedaços, pois o movimento das coisas dentro e fora de 
mim arrasta-me sem escolha.

Por vezes, aquilo que como faz com que a minha 
cabeça fique mais lenta, confusa ou com menos cla-
reza. Não sei o suficiente acerca do modo como as coi-
sas que ingiro ou não ingiro a influenciam. Também 
não sei acerca do modo como as coisas que a minha 
mente ingere a partir de livros, do mundo, das vossas 
palavras, ou aquilo que escuto ou o que vejo podem 
fortalecê-la ou fragilizá-la. Não sei qual a melhor re- 
feição para a minha mente ou para a vossa. Ignoro 
igualmente o que a minha mente ou o meu corpo absor-
veram e que poderá ainda estar a prejudicar a minha 
digestão das coisas, dos pensamentos ou das emoções. 
E certamente não sei de que maneira as estrelas estão 
a influenciar o meu caminho, ou o vosso, ou em que 
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medida o Sol ou a Lua podem estar a ajudar ou a entra-
var o meu caminho em qualquer momento. Ou como 
o estado do tempo poderá decidir por mim acerca do 
meu humor ou da minha saúde. E quanto é que sei 
acerca de vocês ou de qualquer outro ser humano ou 
animal ou árvore ou planta? Quanto é que sei acerca  
de qualquer parte do Universo, próxima ou longínqua? 
E como poderia saber que partes do Universo ocupam 
o centro do palco de tudo e por quanto tempo ou por 
quantas razões?

***

Amnésio olhou em redor, apercebendo-se das expres-
sões de admiração que se evidenciavam nas faces dos 
seus discípulos. Pareciam sentir apreço por ele, apesar  
de ter o aspecto de um homem de meia-idade em quem  
ninguém repararia, as suas roupas usadas demons-
trando aparente pobreza, o seu corpo pequeno longe 
de mostrar indícios de qualquer tipo de grandeza ou 
pretensão. Os olhos dele sorriam mais do que a sua 
face quando retomou o discurso, um sentimento pací-
fico trazendo à vibração das suas palavras um calor 
especial. O meu coração através da minha voz, até aos 

vossos corações, pensou, e depois prosseguiu.

***

Há quem me diga orgulhosamente que sabe muito 
acerca das Leis da Natureza. Por isso, pergunto-lhes: 
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quantas Leis existem das quais saibam e quantas mais 
falta conhecer? E como é que se lhes aplicam? Qual 
delas é mais forte neste momento das suas vidas?  
E como sabem que as mesmas Leis se aplicam em cada 
recanto do Universo? E como sabem, com os seus senti-
dos limitados, quantos Universos ainda falta conhecer?

Em tempos, acreditei que a minha mente governava  
todos os modos de conhecimento possíveis. O meu 
raciocínio era o melhor meio para conhecer o Universo. 
As minhas linhas de pensamento rastejantes eram 
como uma águia planando sobre os oceanos de todas 
as coisas cognoscíveis. Agora sinto que a minha mente 
é um pobre e fraco aparelho encerrado nos limites dos 
ossos de um crânio e incapaz de escapar. Não sei quan-
tas maneiras de conhecer podem existir neste mundo. 
Ainda menos sei quantas maneiras de conhecer pode-
riam ser encontradas em biliões de mundos. Não sei 
se a minha mente, em comparação com incontáveis 
outras mentes em incontáveis reinos, não poderá ser 
bem mais fraca do que a mente de um verme compa-
rada com a minha. Penso que talvez a minha mente 
seja como uma tartaruga, deslocando-se devagar sobre 
uma planície de conhecimento, enquanto outras men-
tes poderão ser rápidas como um relâmpago, talvez 
com o poder de libertar subitamente toda a luz do dia 
sobre montanhas envoltas pela noite. Talvez o que sei 
não passe da visão de uma toupeira dentro do túnel 
do meu modo de conhecer enquanto outras mentes 
podem acolher dentro de si todas as experiências de 
todos os seres de mil mundos, todas as visões de um 
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bilião de olhos, todos os sons escutados por um bilião 
de ouvidos.

Não sei se o som e a ressonância seriam ou não 
diferentes, se os nossos ouvidos não fossem formados 
desta maneira. Também ignoro que ouvidos, olhos e 
órgãos dos sentidos poderiam existir e que poderiam  
percepcionar os muitos toques, visões, harmonias ou  
trovões dos mundos possíveis no Universo. Aliás,  
a minha mente é uma mente manchada: tem os pre-
conceitos dos meus desejos, expectativas e ódios. 
Combate os meus medos e adere às minhas paixões.  
É restringida pelas cores da minha aldeia, dos meus 
pais e dos meus amigos. Todos eles têm algo a dizer 
acerca do que vejo, do que já vi antes, do que pode-
rei ver no futuro. Eles atribuem valores às coisas que 
conheço e talvez mesmo às que ainda irei encontrar. 
Pois quem é o conhecedor em mim e de quantas par-
tes é feito? Quão pura é a minha visão? Até que ponto 
o hábito de ver através dos meus olhos está a impedir-
-me de questionar o modo como observo as coisas? Até 
que ponto estará unificado o conhecedor em mim ou 
estará antes dividido ou manchado?

Os enxames zumbidores dos meus pensamentos 
estão constantemente sujeitos ao feitiço de muitas 
necessidades em lugar da mão da sabedoria e da ver-
dade. As ondas das minhas paixões podem afundar o 
barco do meu coração com facilidade. Se o Cosmos 
tem uma voz, sou incapaz de escutá-la, pois os meus 
ouvidos estão cheios de pequenos sons zumbidores. 
Talvez eu tenha necessidade da dádiva do silêncio, mas 
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como acalmo as muitas mensagens dos meus sentidos 
e da minha mente?

Ocorre-me que talvez contemplar as fontes da igno-
rância seja uma coisa sábia a fazer. Assim quais são as 
amarras que prendem as asas da minha imaginação?  
O que me impede de sentir profundamente o Universo  
a que pertenço? E o que me mantém prisioneiro do 
meu crânio e do meu corpo de carne? Luto com o 
medo de me libertar das minhas ilusões e dos meus 
apegos, do meu ponto de vista, da minha maneira de 
sentir. Uma parte de mim anseia pelos mais profun-
dos mistérios do mundo, mas ao mesmo tempo quer 
permanecer na sua humilde residência; outra procura 
a face de Deus, mas teme perder o seu próprio reflexo 
no espelho; ainda outra procura escutar os sons de 
mundos distantes, mas recua aterrorizada se estes a 
mandam abrir as asas da infinitude.

Encontro-me a caminhar sobre a terra. Sinto o sol 
aquecer-me o corpo e sorrio-lhe, envolto em felicidade. 
Contudo não sei como senti-lo profundamente den- 
tro de mim nem como mapear o modo como o seu 
coração toca as minhas emoções. Escuto os pássaros. 
As suas encantadoras canções soam a beleza aos meus 
ouvidos; entretanto não sei como sentir as vibrações que 
são sons e estou longe de saber quantos significados 
poderão transmitir. E ao caminhar, ignoro a maneira de 
avançar pela vida da forma mais harmoniosa e ainda 
menos sei como assegurar a beleza dos meus actos.

Desconheço a profundidade. O que existe bem 
fundo por baixo dos meus pés e até onde vai? A terra 
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sobre a qual caminho é feita de pedra, água, gás ou 
fogo? É sólida ou não? Existirão cavernas em lugares 
misteriosos? Existem outros mundos desconhecidos? 
Poderia encontrar seres vivos alguns milhares de me- 
tros abaixo da superfície da Terra? E poderia tudo isto 
ser semelhante à minha mente? Será que sei quão pro-
fundas poderão ser as fundações dos meus pensamen-
tos e dos meus sentimentos e de que modo se revelam 
nas minhas palavras e nas minhas acções? Por vezes, 
apercebo-me de que o meu pai e a minha mãe estão em 
mim, quando me contenho ou quando me retiro ou 
quando ouso e avanço; apercebo-me de como os meus 
avós se mostram na minha postura, quando estou de 
pé, quando me sento ou deito. Apercebo-me de como 
a voz dos meus amigos do passado ecoa na minha 
mente e nos meus sentimentos do mesmo modo que  
a voz dos meus inimigos ainda ressoa na minha dor 
e na minha tristeza. Mas então até onde deveria eu 
chegar para encontrar o modo pelo qual vozes, pen-
samentos, sentimentos e experiências primordiais po- 
dem estar ainda presentes em todos nós? Como posso 
medir a maneira de mil gerações antes de mim esta-
rem ainda a influenciar os meus passos? E depois, 
como posso medir a maneira de mil mundos subjaze-
rem ao meu mundo?

Vivo a minha vida neste lugar. Existem montanhas, 
rios e planícies, florestas e desertos. Céu em cima, terra 
em baixo. Inumeráveis animais e insectos em redor, 
inumeráveis tipos de vegetação, incontáveis pessoas. 
Todos tiveram o seu impacto no meu crescimento e no 

O Livro da Ignorancia gear slab.indd   39 06/09/2018   17:57



Vítor J. rodrigues

40

modo como vejo as coisas, no modo como as escuto, 
no modo como me desloco. Contudo, não conheço os 
detalhes de um tal impacto, não sei a medida dele e 
não sei avaliar qual impacto foi mais forte ou mais pro-
fundo ou qual foi mais tenebroso ou mais luminoso. 
Ignoro igualmente como teria eu sido, caso tivesse 
nascido num mundo diferente.

Assim aqui estou eu, aceitando estar neste lugar 
e sabendo tão pouco. Não posso senão assombrar-me 
com a extensão imensa da minha ignorância acerca de 
tudo em mim e fora de mim. Como posso sequer fin-
gir a posse de conhecimento quando as vastas terras 
do desconhecido se impõem?

Não te conheço
Nesse momento, o Guru olhou profundamente nos 
olhos dos que se reuniam em seu redor. Amava cada 
um deles e sabia isso para além de qualquer dúvida; 
sabia igualmente, no entanto, que não conseguia en- 
contrar a mais sábia maneira possível de moldar o 
seu amor para se ajustar a cada coração e a cada alma. 
Voltou-se calmamente, descrevendo um círculo com-
pleto, um gesto delicado da mão na direcção de todos. 
Os deuses teriam visto brilhantes partículas de um pó 
de compaixão, emanando dos seus dedos, se ali esti-
vessem — e talvez estivessem. E depois voltou a falar:

***
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