
Triste pela vida sofrida que sempre tivera, um velho rei foi à procura de um eremita nos 
montanhas, para que com sua sabedoria ele pudesse ajudá-lo a encontrar a paz que tanto 
buscava. 
Ele preparou-se para o que seria uma longa viagem, levando consigo uma cesta com 
mantimentos e mantas quentes, bordadas com o mais puro ouro, assim como suas vestes. 
E montando em um cavalo muito bonito e bem tratado, o rei partiu em busca de respostas. 
Então ele cavalgou por vales, passou por florestas belíssimas, sentindo perfumes de flores 
nunca antes vistas e ouvindo o canto dos pássaros, e se perguntou como nunca havia 
reparado que em suas terras havia tamanha beleza. Durante o trajeto ele pôde pensar 
bastante sobre a vida que teve, e 3 dias se passaram até ele chegar na moradia do eremita. 
Era um local de difícil acesso, mas seu objetivo valia o esforço. A casa era simples, com 
portas de madeira, chaminé, alguns animais e um pequeno jardim na frente. 
Ao descer do cavalo, o velho rei bateu à porta e chamou o eremita. Com os olhos muito 
tristes e dor no coração, ele disse: passei 3 dias vindo à sua procura. Soube que você é 
muito sábio, e carrego uma angústia em meu peito. Preciso descobrir porque mesmo tendo 
a vida que sempre sonhei, ainda vivo tão infeliz. 
O eremita sorriu bondosamente ofereceu-lhe uma xícara de chá e chamou-o para sentar à 
mesa a fim de conversar com o rei. Ele então começou a narrar sua vida, crescera como 
uma criança pobre na vila, sempre ambicionando ter uma vida melhor, assim como dos reis 
no Castelo. Tendo crescido, quis casar-se com a filha do rei, e apesar de ser pobre, 
conquistou o coração dele ao salvar a garota de uma emboscada na floresta.  
Fora realizado o casamento, no entanto ele não amava a garota, tendo casado apenas por 
dinheiro e poder. Tiveram uma linda filha, no entanto, não conseguia amar de maneira 
alguma. Passou a vida sendo infeliz e sempre projetando sua felicidade no amanhã. 
Ao ouvir tudo o que o rei tinha para dizer, o eremita tocou em suas mãos e disse: agora irei 
mostrar a você tudo o que aconteceu de mais feliz na sua vida e você não aproveitou por 
projetar sua felicidade no futuro.  
Então, várias cenas passaram pelos olhos do rei (tudo acontece na mente dele), e ele 
lembrou-se de momentos simples com a sua família, de sua infância e o mais recente que 
descobriu que seria avô. Houve um brilho de reconhecimento nos olhos dele, e a 
consciência do rei voltou ao momento em que tivera a notícia e seu coração explodiu de 
alegria, no entanto caiu em desmaio e passou 3 dias dormindo profundamente devido a 
emoção. A sua viagem até às montanhas foi uma autodescoberta e ao acordar e se dar 
conta do que houve, ele finalmente pôde se libertar e partir em paz. 
 
 
*Obs.: Pode ficar à vontade para modificar da maneira que fique mais adequada para 
passar o efeito desejado. A parte escrita em vermelha é para melhor compreensão de quem 
for ler. 
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