
O Bicho-da-seda 

Era uma vez um vendedor ambulante que tinha uma filha. Esta filha era jovem e 
bonita, mas tinha o olhar sempre envolto em brumas e as maçãs do rosto um pouco 
pálidas: sentia-se doente de tédio e de melancolia, porque a vida que levava era cinzenta 
como o céu de Novembro. O pai andava sempre longe, a vender bugigangas, e a única 
companhia que ela tinha, na pequena casa perdida, era uma velha ama, um pouco simples 
de espírito. Para enganar a solidão, todas as noites, à hora em que se levantava o vento, 
dirigia-se ela ao fundo do jardim, debruçava-se no muro de pedra e olhava ao longe, para 
os lados do rio, onde via passarem longos voos de pássaros selvagens por cima dos 
canaviais. 

Um dia, quando entregue a um devaneio, ouve, perto de si, ao fundo do jardim, um 
barulho de passos nas folhas mortas. Vira-se de repente. É o cavalo branco, o seu único 
companheiro. A porta da estrebaria range, lá no fundo, ao sabor do vento nocturno –  
sem dúvida estaria mal fechada – e o cavalo saíra. Esfrega docemente a cabeça contra o 
ombro da sua dona. Ela acaricia-lhe o pescoço e diz, com o olhar perdido ao longe: 

— Se soubesses onde está agora o meu pai, se pudesses ir procurá-lo e trazê-lo de 
volta, eu aceitaria tomar-te por esposo. Sim, casaria contigo. 

Assim fala, distraidamente. Mas mal diz estas palavras, o cavalo relincha, 
estremece, empina-se, salta o muro de pedra e parte a galope pela planície fora. 

Atravessa a floresta, ferindo-se nos ramos, nos arbustos espinhosos, escala a 
montanha com a crina ao vento. Os quatro cascos estalam sobre os rochedos; atravessa 
vales e planícies com narinas fumegantes, corta ventos e nevoeiros, sem nunca conhecer 
repouso. Por fim, numa noite glacial, negra e branca, noite de forte nevão, chega à porta 
de uma estalagem, à beira do caminho. Aí se queda. Relincha três vezes, arranhando a 
porta com a pata. Lá dentro um viajante que toma uma tigela de sopa, aquecendo-se 
diante do fogo, põe-se de pé. É o vendedor ambulante, pai da rapariga. Reconhece este 
relinchar. Sai a toda a pressa. O cavalo empina-se, espalhando, qual pó branco, a neve 
amontoada no seu dorso. Na verdade, é o cavalo da sua filha. «Se ele veio até aqui à 
minha procura», diz o homem, «é porque algo de mal aconteceu à minha menina.» Deixa 
ficar a bagagem e monta no cavalo e parte a todo o galope. Atravessam a noite, as 



montanhas, as florestas. De madrugada, ei-los na vasta planície. O homem avista a sua 
casa ao longe, solitária no horizonte plano. O cavalo atravessa o rio envolto em espuma e 
passa o pequeno muro de pedra. A jovem corre para o pai feliz, leva o animal que treme, 
banhado em suor, ao estábulo, deixa-o lá e esquece-o. 

Então, o cavalo começa a definhar, dia após dia. Numa manhã de vento glacial, 
deita-se na palha e morre. O vendedor e a filha afligem-se, mas a morte de um cavalo 
não é uma verdadeira desgraça. O bom homem, depois de ter chorado um pouco, esfola o 
animal, põe a pele a secar no pequeno muro de pedra e prepara-se para partir novamente 
em viagem: é pelas estradas que ganha a vida. Recomenda à filha que vigie para que a 
pele do cavalo seque bem, de modo a que, quando voltar, possa fazer dela uma boa saca 
de couro. Parte então. 

Mal desaparece na linha do horizonte, levanta-se um vento muito forte, soprando 
sobre as árvores e vergando os juncos. A jovem corre depressa para o jardim, guarda à 
pressa o trigo, pega na pele de cavalo que se encontra sobre o muro de pedra para a pôr 
ao abrigo. Mas eis que, levada no vento em turbilhão, esta pele grande, de longos pêlos 
brancos, de repente incrivelmente viva, a cobre, e a jovem sente-se levada pelos ares, na 
direcção das nuvens. Apercebe-se da planície, em baixo, que se afasta, e já não se vê 
mais nada porque a pele de cavalo se fecha sobre ela, aperta-se contra o seu corpo, 
sufoca-a e cada vez se aperta mais. 

Depois de ter longamente vagueado em turbilhão pelo céu, esta pele fechada cai e 
agarra-se a um arbusto de amoreira. Aí, lentamente, transforma-se em casulo, e a jovem, 
prisioneira no interior, metamorfoseia-se em bicho-da-seda. É desde esse dia em que teve 
lugar o estranho fim de uma história de amor, que, no Vietname, se dá o nome de 
mulher-com-cabeça-de-cavalo ao bicho-da-seda. 
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