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O abade João prometeu que lhe traria a flor, e na véspera de Natal pôs-se a caminho 

da floresta de Goinger, levando como única companhia o irmão leigo que tratava do jardim. 
Um dos filhos do salteador corria à sua frente para lhes indicar o caminho. E, conforme 
subiam, iam vendo as aldeias muito atarefadas nos preparativos para a festa do Natal. O abade 
picava esporas ao cavalo, porque estava certo de que lá em cima, na montanha, ia assistir a 
uma festa mais bonita do que todas as outras. 

O irmão leigo suspirava e pedia ao abade que voltasse para trás, porque estava 
convencido de que tudo aquilo não passava de uma cilada, mas o abade não lhe dava ouvidos 
e continuava a cavalgar. Começavam agora a escalar a encosta e entravam na floresta 
selvagem e solitária. O caminho era cada vez mais difícil, coberto de pedras e de agulhas de 
pinheiro. Quanto mais subiam, mais o frio apertava, porque o chão da floresta 
aparecia coberto por uma espessa camada de neve. 

Atravessaram estreitas gargantas e bosques de vegetação espessa. E quando chegou o 
pôr do sol, o garoto parou numa clareira rodeada de árvores frondosas. Ao fundo da clareira 
erguia-se uma rocha escarpada, com uma pequena porta feita de tábuas toscas. O rapazinho 
correu a abrir a porta e viu-se uma profunda gruta desconfortável. A mulher do salteador 
estava acocorada junto de uma fogueira mesmo no centro da gruta, e junto às paredes nuas 
viam-se catres feitos de ramos de pinheiro e musgo. E num desses catres estava o salteador a 
dormir. 

— Entrem — disse a mulher do salteador, sem se levantar. O abade João entrou na 
caverna, e o irmão leigo seguiu-o, preocupado. Os filhos do salteador estavam sentados em 
volta de um grande caldeirão onde se via uma sopa aguada. 



— Chega-te para o pé do lume, abade João — disse a mulher — e se trouxeram 
farnel é melhor comerem-no, porque a nossa comida não deve agradar-vos. E se estiverem 
cansados, estendam-se ali sobre aqueles ramos de pinheiro. 

Deitaram-se o abade João e o irmão leigo e, cansados como estavam, depressa 
adormeceram profundamente. Quando o irmão leigo acordou, viu o abade sentado junto do 
lume, a comer o seu farnel e a conversar com a mulher do salteador, que tinha acordado 
também. O abade João falava dos preparativos de Natal que vira durante a viagem. 

— É uma pena os teus filhos não poderem andar também a brincar nas ruas da aldeia 
como as outras crianças e não receberem as prendas do Natal — disse o abade. E, de repente, 
o salteador ergueu o punho e gritou: 

— Maldito frade! Vieste cá para me roubares os filhos com essas falinhas mansas? 
Não sabes que sou um condenado e não posso sair da floresta? 
Mas o abade fitou-o calmamente e disse: 
— Já pedi ao arcebispo Absalão uma carta de alforria com o teu perdão. 
— Nunca ninguém perdoará a um salteador de estradas! — gritou o bandido. 
— Mas, se o arcebispo me conceder uma carta de alforria, prometo nunca mais 

roubar nem sequer uma galinha! 
Nisto, a mulher do salteador pôs-se de pé e disse: 
— Estamos para aqui a conversar e esquecemo-nos de ir à floresta ver o que lá se 

passa. Já ouço os sinos do Natal a tocarem ao longe. 
Todos se puseram de pé e saíram da gruta a correr. Mas a floresta continuava 

mergulhada na escuridão e no silêncio, e o frio era muito intenso. Depois de os sinos terem 
tocado durante algum tempo, desceu inesperadamente do céu um raio de luar por entre os 
ramos das altas árvores. E tudo ficou outra vez no escuro. Daí a pouco a luz voltou de novo, 
como se tentasse romper as trevas. Avançava como uma espécie de nevoeiro luminoso e a 
pouco e pouco a noite deu lugar a um pálido amanhecer. 

Então o abade viu a neve retirar-se de repente, como se fosse um tapete puxado por 
alguém, e começaram a surgir plantas da terra. Os fetos ergueram os seus ramos encaracolados 
como báculos; a urze apareceu por entre as rochas, e a giesta surgiu pavoneando as flores 
amarelas. Por toda a parte surgiam plantas, lucilando ao luar, como que feitas de cobre e 
prata. 

O abade João sentiu o coração bater com mais força ao assistir ao despertar da 
floresta. De repente, a luz começou a diminuir e o abade receou que tudo voltasse às trevas. 

Mas surgiu uma nova onda de luz que se derramava sobre a floresta. E, agora, ouvia-
se o murmurar dos riachos e o chalrar das cascatas. E as árvores ficavam revestidas de folhas, 
como se um bando de borboletas tivesse vindo pousar sobre os ramos nus. Não eram só as 
flores e as árvores que tinham acordado. Os cruza-bicos começaram a saltitar de ramo em 
ramo, e os pica-paus martelavam nos troncos duros. Um bando de estorninhos descansou no 
alto de um abeto e seguiu viagem. Quando outra vaga de luz inundou novamente a floresta, 
começaram a florir as groselhas e os murtinhos. 



Bandos de gansos bravos e de grous 
atravessaram o céu, os tentilhões construíam os ninhos e 
os esquilos jogavam às escondidas por entre as ramagens. 

Tudo aconteceu tão de repente que o abade 
João não teve tempo de reflectir acerca do milagre que 
presenciava. Outra vaga de luz trouxe o cheiro de 
campos lavrados de fresco. Ouvia-se ao longe o tilintar 
dos chocalhos das vacas e dos carneiros. Os pinheiros e 
os abetos cobriram-se de pinhas vermelhas que pareciam 
forradas de seda. O zimbro encheu-se de bagas que 
mudavam de cor a cada instante. E flores silvestres 
atapetavam o chão como uma alcatifa de mil cores. O 
abade João curvou-se para colher uma flor de 
morangueiro e, enquanto se endireitou, a flor 
transformou-se em fruto na sua mão. 

A raposa saiu da toca seguida da sua ninhada de raposinhos. O mocho, que havia 
pouco tinha começado a sua caçada nocturna, surpreendido por tanta luz, regressou ao seu 
esconderijo no escuro. E foram surgindo novas marés de luz e de ar quente, e agora ouviam-se 
os patos grasnar para os lados dos pântanos. O pólen das flores pairava no ar como uma poalha 
dourada e surgiam de toda a parte borboletas, que pareciam lírios a voar. Uma colmeia de 
abelhas, no buraco de um velho carvalho, estava tão cheia que o mel escorria pelo tronco 
abaixo. Pelas escarpas, as roseiras trepavam ao desafio com as amoras silvestres e, lá no alto, 
apareciam flores enormes, como caras a espreitar. 

Foi então que o abade João se lembrou da flor que prometera ao arcebispo. Mas cada 
flor que surgia era mais bela do que a anterior, e ele queria colher a mais bela de todas. 

As vagas de luz e de calor seguiam-se umas às outras e a atmosfera estava tão densa 
que parecia feita de ouro coalhado. «Não sei o que a próxima onda de luz possa trazer de mais 
belo e deslumbrante», pensou o abade João. Mas a luz continuava a aumentar, e ele 
apercebeu-se de que qualquer coisa ainda distante se ia aproximando. Sentiu-se rodeado por 
uma atmosfera sobrenatural e, a tremer, esperou. Desceu sobre a terra um profundo silêncio, 
os pássaros emudeceram, os raposinhos e os esquilos pararam de brincar e até as flores 
deixaram de crescer nos cálices. Era tal a sensação de bem-aventurança que o abade João 
julgou que o coração lhe parava. A sua alma sentia ânsias de entrar na eternidade. 

Ouviram-se então, ao longe, uns sons de harpa, acompanhados de coros celestiais. O 
abade juntou as mãos e ajoelhou com a face banhada por um resplendor de glória. Nunca 
esperara sentir neste mundo a bem-aventurança do além. 

Outro tanto não sentia o irmão leigo, que ficou furioso, porque no seu jardim do 
convento, por mais cuidados que tivesse, não conseguira nunca ter flores tão lindas. E não 
percebia como é que Deus desperdiçava tantas maravilhas para as oferecer àquela família de 
ladrões que nem sequer respeitavam os seus mandamentos. «Isto não pode ser obra de Deus 
— pensou — pois que se apresenta a pessoas tão ruins. Isto é obra do diabo, que nos faz ver o 
que não existe. Não sairemos salvos deste bruxedo e cairemos no abismo!» 



Agora as hostes dos anjos tinham-se aproximado tanto que o abade sentia o esvoaçar 
das suas asas e via-lhes as sombras luminosas. O irmão leigo também os via, mas continuava 
convencido de que tudo aquilo era obra do demónio, para o perder, mais ao abade, em plena 
noite de Natal. E então gritou tão alto que a voz ecoou no fundo da floresta: 

— Arreda, demónio! Volta para o inferno que te enviou! 
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