
 

 

O MESTRE DO ORIGAMIª

 

 

 

Shima era Mestre de Origami e vivia sozinho no alto das montanhas. Nunca recebia a visita 

de ninguém. Era o seu origami que lhe fazia companhia. 

Um dia, um rouxinol escolheu a árvore que crescia no quintal de Shima para aí fazer o 

ninho. Esvoaçava para trás e para diante, feliz, enquanto juntava galhos e raminhos. Uma vez 

terminada a sua tarefa do dia, empoleirava-se num ramo e punha-se a observar Shima a fazer 

origami. De vez em quando chilreava: “Piu, piu, piu, repiupiu…” 

Nessa noite, depois de Shima se ter ido deitar, o rouxinol voou pela porta aberta, poisou na 

mesa e começou a dobrar uma folha de papel da maneira como tinha visto Shima fazer. Na manhã 

seguinte, Shima descobriu um elefante de papel em cima da mesa. Pegou nele e examinou-o 

atentamente. Era mais simples e mais belo do que qualquer um que ele próprio fizera. Alguém 

anda a brincar comigo, pensou. 

Shima deitou fora todos os seus elefantes e decidiu fazer um dragão. Em sua opinião, os 

seus dragões-origami eram os melhores do mundo. De manhã, Shima encontrou um novo dragão 

em cima da mesa. Era magnífico e dava a impressão de que estava prestes a retomar o voo de 

regresso à sua gruta. 

                                                           
ª Origami (do japonês: oru, “dobrar”, e kami, “papel”) é a arte tradicional japonesa de dobrar o papel, criando 
representações de determinados seres ou objectos com as dobras geométricas de uma folha de papel, sem cortá-la ou 
colá-la. (N. T.) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o�


Shima passou o dia a fazer aranhas em origami. À tardinha, deixou a sua melhor aranha 

poisada em cima da mesa e escondeu-se, de seguida, no corredor. Estava decidido a descobrir 

quem andava a fazer origami. 

A meio da noite, o rouxinol voou casa adentro e começou a fazer uma aranha em origami. 

Shima observava-o, perplexo. Decidiu, então, tentar apanhar o rouxinol para lhe aprender os 

segredos. Assim que o sol despontou, Shima desceu a montanha em direcção à cidade mais 

próxima. Comprou uma gaiola grande e um cadeado, e voltou para casa. 

 

Nessa noite, Shima escondeu-se debaixo da mesa. Quando o rouxinol apareceu, apanhou-o 

e meteu-o dentro da gaiola. O rouxinol, aflito, bateu as asas contra as grades; em vão: era-lhe 

impossível fugir. Shima foi buscar o seu melhor papel de origami e trouxe bagas e sementes para 

o rouxinol comer. O rouxinol, contudo, permaneceu imóvel, olhando tristemente o seu ninho na 

árvore. 

Shima ficou a pé a noite inteira, fazendo em origami todos os animais de que conseguia 

lembrar-se. O rouxinol continuou de olhar fixo no seu ninho. Finalmente, já o sol se erguia no céu, 

Shima adormeceu. Quando acordou, encontrou a gaiola aberta: o rouxinol tinha desaparecido! O 

cadeado estava ao lado da gaiola, perto de uma chave em origami. 

Shima correu para o quintal. O ninho do rouxinol estava vazio. Desceu sobre Shima uma 

profunda tristeza: tinha de admitir que fora ele que afugentara a avezinha. De repente, viu o 

rouxinol que regressava ao ninho com um pequeno ramo no bico.  

Sorriu quando ouviu o gorjeio: “Repiupiu, piu, piu…” 

Shima deu-se conta da falta que sentiria do rouxinol se este se fosse embora.  

Sentou-se e começou a fazer uma coisa completamente nova – um ninho em origami para o 

amigo que quase perdera. 
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