
A VIDA É UMA XÍCARA DE CHÁ 

 

Conta uma conhecida anedota da tradição judaica: 

Um famoso Reb estava à morte. Á sua volta, na sala contígua e do lado de fora da casa, 

centenas de discípulos se amontoavam para ouvir uma última mensagem do santo homem. 

Seu mais dileto discípulo tomou coragem e sussurrou ao agonizante mestre: 

- Reb, não nos deixe sem uma última palavra de sabedoria; estamos todos esperando 

por uma palavra sua. 

Por alguns instantes não houve qualquer reação, e muitos começaram a chorar, 

temendo que seu venerado líder já não mais estivesse com eles. Porém, de repente, seus 

lábios começaram a mover-se dizendo algo em voz muito baixa. O discípulo aproximou o 

ouvido da boda do Reb e ouviu suas últimas palavras: 

- A vida - sussurrou com grande dificuldade - é como uma xícara de chá. 

Os demais presentes em torno do Reb ouviram do discípulo suas sábias palavras, e um 

alvoroço tomou conta do ambiente. 

Rapidamente a afirmação passou para a antessala e de lá chegou à rua, onde todos, com 

grande entusiasmo, repetiam: 

- O Reb disse que a vida é como uma xícara de chá. 

A perplexidade diante de tal revelação mística foi tomando conta de todos, até que 

alguém perguntou: 

- Ma por que mesmo a vida é como uma xícara de chá? 

Logo, todos se perguntavam a mesma coisa. No caminho inverso, a pergunta passou da 

rua à antessala e de lá chegou ao quarto onde o velho rabino estava em seus últimos 

estertores. Novamente o discípulo mais próximo tomou coragem e perguntou: 

-Venerável Reb, imploramos que nos diga por que a vida é como uma xícara de chá. 

Com a última centelha de vida que ainda lhe restava, o Reb deu de ombros e sussurrou: 

- Tudo bem, então a vida não é como uma xícara de chá! 

Em nossa anedota, o Reb apresentou uma proposição que poderia ter sido preservada, o 

que levaria à produção de inúmeros tratados, comentários, quem sabe até virar livros e 

transformar gente desconhecida em celebridade. O comportamento de não compactuar com a 

categorização da afirmação do Reb como sendo um "texto", revela uma sabedoria de não 

estabelecer alianças precipitadas. A questão não passa pela simples análise do que diz o 

rabino, mas pela compreensão do contexto maior e das informações ligadas ao contexto mais 

amplo. E aí, vai ficar só na versão da xícara de chá? 
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