Os Seis Cegos e o Elefante
Era uma vez seis cegos que todos os dias ficavam na beira de uma estrada e
pediam esmola às pessoas que passavam. Eles costumavam ouvir sobre elefantes, mas
nunca tinha visto um - já que eram cegos.
Um dia, eles pediram a um amigo para levá-los ao zoológico e ao lugar onde o
elefante ficava. Quando foram informados de que a grande besta estava diante deles,
os seis cegos se encheram de felicidade. Mas como não podiam ver o elefante com os
olhos, eles pensaram que ao tocá-lo poderiam descobrir que tipo de animal era.
Assim, imploraram ao zelador do zoológico que lhes permitisse entrar na jaula do
elefante e chegar perto do animal.
O primeiro colocou a mão na lateral do elefante.
— Muito bem! — disse ele. — Já sei tudo sobre esse elefante. Ele é exatamente
como uma parede.
O segundo sentiu o marfim do elefante.
— Meu irmão — disse —, você está enganado. Ele não se parece em nada como
uma parede. O animal é redondo, liso e afiado. Lembra mais uma lança do que
qualquer outra coisa.
O terceiro acabou segurando a tromba do elefante.
— Vocês dois estão errados. Qualquer pessoa esclarecida pode ver que o elefante
se parece com uma cobra.
O quarto estendeu o braço e agarrou uma das pernas do elefante.
— Ah, como vocês são cegos! — exclamou. — Está muito claro para mim que ele
é redondo e alto como uma árvore.
O quinto era um homem muito alto e conseguiu segurar a orelha do elefante.
— Até o homem mais cego vai saber que esta besta não se parece com nenhuma
das coisas que vocês mencionaram — afirmou. — Ele é idêntico a um grande
ventilador.
O sexto era de fato muito cego e demorou um certo tempo até conseguir encontrar
o elefante. Por fim, ele segurou a cauda do animal.
— Como meus companheiros são tolos! — bradou. — Vocês só podem ter
perdido os sentidos. Este elefante não se parece como uma parede, ou uma lança, uma
cobra, uma árvore; muito menos com um ventilador. Qualquer homem com um pingo
de sentido pode ver que ele é igual a uma corda.
Em seguida, o elefante afastou-se deles, e os seis cegos foram guiados e se
sentaram em um banco no zoológico. Mas eles continuaram a discussão sobre o
elefante enquanto estavam ali, sentados. Cada um deles acreditava que sabia
exatamente como era o animal e eles acabaram se agredindo verbalmente por não
chegarem a um acordo.
Pessoas que enxergam às vezes agem da mesma maneira tola.

