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PrefáCio

Aqui estão 42 histórias que apresentam o pensador chinês Confúcio,
que viveu há mais de 2.500 anos, mas cujos ensinamentos continuam
sendo valorizados ao longo dos séculos. A reputação de Confúcio não
se restringe à Ásia, estendendo-se para além do mar da China. No entanto, ele não era conquistador nem senhor nem profeta. Era, antes de
tudo, um homem. E, como todos nós, hesitava, questionava-se, buscava
a verdade. Por sua inteligência e sobretudo por sua concisão, as frases de
Confúcio foram ouvidas. Políticos o consultavam e, no fim de sua vida,
um grupo de discípulos se uniu a ele.
As histórias desta coletânea — e principalmente sua moral — foram
expressamente inspiradas em Os analectos, que Confúcio deixou para
a posteridade. Para torná-los acessíveis, foi necessário contextualizar o
pensamento do mestre em cenas da vida cotidiana. E, para valorizar a
sutileza das reflexões, imaginei sete discípulos a seu redor.
Cada palavra proferida por Confúcio vinha repleta de uma sabedoria iluminadora. Espero que todos possam descobrir aqui o espírito
astuto de Confúcio, o rei sem reino.
Maxence Fermine

o CAminho dA vidA

Um dia, um discípulo perguntou a Confúcio:
— Qual é o caminho da vida?
O mestre não respondeu. Ele refletiu por seis dias e seis noites e, no sétimo dia, disse:
— O livro que tenho em mãos mostra o caminho da vida.
Deixou o livro diante do discípulo e partiu.
O discípulo se precipitou sobre o objeto. Impaciente, abriu o
livro e encontrou apenas uma sucessão de páginas em branco.
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A belezA

Um dia, Yuan encontrou Confúcio em seu jardim, puxando
lentamente fios dourados de um casulo de bicho-da-seda e os
enrolando no dedo. Yuan se aproximou e perguntou:
— Mestre, o que é a beleza?
Como de costume, o sábio não respondeu imediatamente.
Continuou seu trabalho por alguns minutos e, quando o casulo
foi totalmente desmanchado, olhou para Yuan e disse:
— Isto é a beleza.
Então, com uma lentidão majestosa, desenrolou o fio de
seda sob a luz do sol.
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