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Gênero Textual Fábula 

A fábula é uma narrativa alegórica, em forma de prosa ou verso, cujos personagens são geralmente animais com 

características humanas, sustentam um diálogo, cujo desenlace reflete uma lição de moral, característica 

essencial dessa. É uma narrativa inverossímil, com fundo didático. Quando os personagens são seres 

inanimados, objetos, a fábula recebe o nome de apólogo. A temática é variada e contempla tópicos como a 

vitória da fraqueza sobre a força, da bondade sobre a astúcia e a derrota de presunçosos. 

A fábula já era cultivada entre assírios e babilônios, no entanto foi o grego Esopo quem consagrou o gênero. La 

Fontaine foi outro grande fabulista, imprimindo à fábula grande refinamento. George Orwell, com sua 

Revolução dos Bichos (Animal Farm), compôs uma fábula (embora em um sentido mais amplo e de sátira 

política). 

As literaturas portuguesa e brasileira também cultivaram o gênero com Sá de Miranda, Diogo Bernardes, 

Manoel de Melo, Bocage, Monteiro Lobato e outros.Uma fábula é um conto em que as personagens falam 

sendo animais e que há sempre uma frase a ensinar-nos alguma coisa para nós não cometermos erros. 

 

1 — A FORMIGA BOA 

 

Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé dum formigueiro. Só parava 

quando cansadinha; e seu divertimento então era observar as formigas na eterna faina de abastecer as 

tulhas. 

Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais todos, arrepiados, passavam o 

dia cochilando nas tocas. 

A pobre cigarra, sem abrigo em seu galhinho seco e metida em grandes apuros, deliberou 

socorrer-se de alguém. 

Manquitolando, com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu, — tique, tique, 

’tique... 

Aparece uma formiga friorenta, embrulhada num xalinho de paina. 

— Que quer? — perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. 

— Venho em busca de agasalho. O mau tempo não cessa e eu... 

A formiga olhou-a de alto a baixo. 

— E que fez durante o bom tempo, que não construiu sua casa? 

A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois dum acesso de tosse. 

— Eu cantava, bem sabe... 

— Ah!... Exclamou a formiga recordando-se. Era você então quem cantava nessa árvore 

enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? 

— Isso mesmo, era eu... 

— Pois entre, amiguinha! Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos 

proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre: que felicidade ter 

como vizinha tão gentil cantora! Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. 

A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II — A FORMIGA MÁ 
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Já houve, entretanto, uma formiga má que não soube compreender a cigarra e com dureza a 

repeliu de sua porta. 

Foi isso na Europa, em pleno inverno, quando a neve recobria o mundo com o seu cruel manto 

de gelo. 

A cigarra, como de costume, havia cantado sem parar o estio inteiro, e o inverno veio encontrá-

la desprovida de tudo, sem casa onde abrigar-se, nem folhinhas que comesse. 

Desesperada, bateu à porta da formiga e implorou — esprestado, notem! — uns miseráveis 

restos de comida. Pagaria com juros altos aquela comida do empréstimo, logo que o tempo o 

permitisse. 

Mas a formiga era uma usurária sem entranhas. Além disso, invejosa. Como não soubesse 

cantar, tinha ódio à cigarra por vê-la querida de todos os seres. 

— Que fazia você durante o bom tempo? 

— Eu... eu cantava!... 

— Cantava? Pois dance agora, vagabunda! — e fechou-lhe a porta no nariz. 

Resultado: a cigarra ali morreu entanguidinha; e quando voltou a primavera o mundo 

apresentava um aspecto mais triste. É que faltava na música do mundo o som estridente daquela cigarra 

morta por causa da avareza da formiga. Mas se a usurária morresse, quem daria pela falta dela? 

 

 

 

A coruja e a águia (3) 

 

Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. 

— Basta de guerra — disse a coruja. O mundo é tão grande, e tolice maior que o mundo é 

andarmos a comer os filhotes uma da outra. 

— Perfeitamente — respondeu a águia. 

— Também eu não quero outra coisa. 

— Nesse caso combinemos isto: de ora em diante não comerás nunca os meus filhotes. 

— Muito bem. Mas como posso distinguir os teus filhotes? 

— Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, 

cheios de uma graça especial que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. 

— Está feito — concluiu a águia. 

Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com três monstrengos dentro, que 

piavam de bico muito aberto. 

— Horríveis bichos! — disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja. 

E comeu-os. 

Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca a triste mãe chorou amargamente o desastre e 

foi justar contas com a rainha das aves. 

— Quê? — disse esta, admirada. Eram teus filhos aqueles mostrenguinhos? Pois, olha, não se 

pareciam nada com o retrato que deles me fizeste... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rã e o boi (4) 

 



Tomavam sol à beira dum brejo uma rã e uma saracura. Nisto chegou um boi, que vinha para o 

bebedouro.  

— Quer ver, disse a rã, como fico do tamanho deste animal? 

— Impossível, rãzinha. Cada qual como Deus o fez. 

— Pois olhe lá! — retorquiu a rã estufando-se toda. Não estou “quase” igual a ele? 

— Capaz! Falta muito, amiga. 

A rã estufou-se mais um bocado. 

— E agora? 

— Longe ainda! 

A rã fez novo esforço. 

— E agora? 

— Que esperança!... 

A rã, concentrando todas as forças, engoliu mais ar e foi-se estufando, estufando, até que, plaf! 

Rebentou corno um balãozinho de elástico. 

O boi, que tinha acabado de beber, lançou um olhar de filósofo sobre a rã moribunda e disse: 

— Quem nasce para dez réis não chega a vintém. 

 

 

 

 

 

O reformador do mundo (5) 

 

Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava 

errado e a natureza só fazia asneiras. 

— Asneiras, Américo? 

— Pois então?!... Aqui mesmo, neste pomar, você tem a prova disso. Ali está uma jabuticabeira 

enorme sustendo frutas pequeninas, e lá adiante vejo colossal abóbora presa ao caule duma planta 

rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas 

por mim, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabas para a aboboreira e as abóboras para a 

jabuticabeira. Não tenho razão? 

Assim discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e só ele era capaz de dispor com 

inteligência o mundo. 

— Mas o melhor — concluiu — é não pensar nisto e tirar uma soneca à sombra destas árvores, 

não acha? 

E Pisca-Pisca, pisca-piscando que não acabava mais, estirou-se de papo para cima à sombra da 

jabuticabeira. 

Dormiu. Dormiu e sonhou. Sonhou com o mundo novo, reformado inteirinho pelas suas mãos. 

Uma beleza! 

De repente, no melhor da festa, plaf! Uma jabuticaba cai do galho e lhe acerta em cheio no nariz. 

Américo desperta de um pulo; pisca, pisca; medita sobre o caso e reconhece, afinal, que o 

mundo não era tão mal feito assim. 

E segue para casa refletindo: 

Que espiga!... Pois não é que se o mundo fosse arrumado por mim a primeira vítima teria sido 

eu? Eu, Américo Pisca-Pisca, morta pela abóbora por mim posta no lugar da jabuticaba? Hum! 

Deixemo-nos de reformas. Fique tudo como estar, que está tudo muito bem. 

E Pisca-Pisca continuou a piscar pela vida em fora, mas já sem a cisma de corrigir a natureza. 

 

 

 

A gralha enfeitada 

com penas de pavão (6) 



 

 Como os pavões andassem em época de muda, uma gralha teve a idéia de aproveitar as penas 

caídas. 

— Enfeito-me com estas penas e viro pavão! 

Disse e fez. Ornamentou-se com as lindas penas de olhos azuis e saiu pavoneando por ali a fora, 

rumo ao terreiro das gralhas, na certeza de produzir um maravilhoso efeito. 

Mas o trunfo lhe saiu às avessas. As gralhas perceberam o embuste, riram-se dela e enxotaram-

na à força de bicadas. 

Corrida assim dali, dirigiu-se ao terreiro dos pavões pensando lá consigo: 

— Fui tola. Desde que tenho penas de pavão, pavão sou e só entre pavões poderei viver. 

Mau cálculo. No terreiro dos pavões coisa igual lhe aconteceu. Os pavões de verdade 

reconheceram o pavão de mentira e também a correram de lá sem dó. 

E a pobre tola, bicada e esfolada, ficou sozinha no mundo. Deixou de ser gralha e não chegou a 

ser pavão, conseguindo apenas o ódio de umas e o desprezo de outros. 

 

 

 

 

 

 

O pastor e o leão (7) 

 

Um pastorzinho, notando certa manhã a falta de várias ovelhas, enfureceu-se, tomou da 

espingarda e saiu para a floresta. 

— Raios me partam se eu não trouxer, vivo ou morto, o miserável ladrão das minhas ovelhas! 

Hei de campear dia e noite, hei de encontrá-lo, hei de arrancar-lhe os fígados... 

E assim, furioso, a resmungar as maiores pragas, consumiu longas horas em inúteis 

investigações. 

Cansado já, lembrou-se de pedir socorro aos céus. 

— Valei-me, Santo Antônio! Prometo-vos vinte reses se me fizerdes dar de cara com o infame 

salteador. 

Por estranha coincidência, assim que o pastorzinho disse aquilo apareceu diante dele um enorme 

leão, de dentes arreganhados. 

O pastorzinho tremeu dos pés à cabeça; a espingarda caiu-lhe das mãos; e tudo quanto pôde 

fazer foi invocar de novo o santo. 

— Valei-me, Santo Antônio! Prometi vinte reses se me fizésseis aparecer o ladrão; prometo 

agora o rebanho inteiro para que o façais desaparecer. 

 

 

 

 

Burrice (8) 

 

Caminhavam dois burros, um com carga de açúcar, outro com carga de esponjas. 

Dizia o primeiro: 

— Caminhemos com cuidado, porque a estrada é perigosa. 

O outro redargüiu: 

— Onde está o perigo? Basta andarmos pelo rastro dos que hoje passaram por aqui. 

— Nem sempre é assim. Onde passa um, pode não passar outro. 

— Que burrice! Eu sei viver, gabo-me disso, e minha ciência toda se resume em só imitar o que 

os outros fazem. 

— Nem sempre é assim, nem sempre é assim... continuou a filosofar o primeiro. 



Nisto alcançaram o rio, cuja ponte caíra na véspera. 

— E agora? 

— Agora é passar a vau. 

O burro do açúcar meteu-se na correnteza e, como a carga se ia dissolvendo ao contato da água, 

conseguiu sem dificuldade pôr pé na margem oposta. 

O burro da esponja, fiel às suas idéias, pensou consigo: 

— Se ele passou, passarei também — e lançou-se ao rio. 

Mas sua carga, em vez de esvair-se como a do primeiro, cresceu de peso a tal ponto que o pobre 

tolo foi ao fundo. 

— Bem dizia eu! Não basta querer imitar, é preciso poder imitar — comentou o outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O julgamento da ovelha (9) 

 

Um cachorro de maus bofes acusou uma pobre ovelhinha de lhe haver furtado um osso. 

— Para que furtaria eu esse osso — alegou ela — se sou herbívora e um osso para mim vale 

tanto quanto um pedaço de pau? 

Não quero saber de nada. Você furtou o osso e vou já levá-la aos tribunais. 

E assim fez. 

Queixou-se ao gavião penacho e pediu-lhe justiça. O gavião reuniu o tribunal para julgar a 

causa, sorteando para isso doze urubus de papo vazio. 

Comparece a ovelha. Fala. Defende-se de forma cabal, com razões muito irmãs das do 

cordeirinho que o lobo em tempos comeu. 

Mas o júri, composto de carnívoros gulosos, não quis saber de nada e deu a sentença: 

— Ou entrega o osso já e já, ou condenamos você à morte! 

A ré tremeu: não havia escapatória!... Osso não tinha e não podia, portanto, restituir; mas tinha a 

vida e ia entregá-la em pagamento do que não furtara. 

Assim aconteceu. O cachorro sangrou-a, espostejou-a, reservou para si um quarto e dividiu o 

restante com os juizes famintos, a titulo de custas... 

 

 

 

O burro juiz (10) 

 

A gralha começou a disputar com o sabiá afirmando que sua voz valia mais que a dele. Como as 

outras aves se rissem daquela pretensão, a barulhenta matraca de penas gralhou furiosa: 

— Nada de brincadeiras! Isto é uma questão muito séria, que deve ser decidida por um juiz. O 

sabiá canta, eu canto, e uma sentença decidirá quem é o melhor cantor. Topam? 

— Topamos! — piaram as aves. Mas quem servirá de juiz? 

Estavam a debater este ponto quando zurrou ao longe um burro. 



— Nem de encomenda! — exclamou a gralha. Está lá um juiz de primeiríssima ordem para 

julgamento da música, porque nenhum animal possui orelhas daquele tamanho. Convidemo-lo para 

julgar a causa. 

O burro aceitou o juizado e veio postar-se no centro da roda. 

— Vamos lá, comecem! — ordenou ele. 

O sabiá deu um pulinho, abriu ç bico e cantou. Cantou como só cantam os sabiás, repicando os 

trinos mais melodiosos e límpidos. 

— Agora eu! — disse a gralha, dando um passo à frente. E abrindo a bicanca matraqueou um 

berreiro de romper os tímpanos aos próprios surdos. 

Terminada a prova, o juiz abanou as orelhas e deu sentença: 

— Dou ganho de causa a Dona Gralha, que canta muito melhor que mestre sabiá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os carneiros jurados (11) 

 

Certo pastor, revoltado com as depredações do lobo, reuniu a carneirada e disse: 

— Amigos! É chegado o momento de reagir. Sois uma legião e o lobo é um só. Se vos reunirdes 

e resistirdes de pé firme, quem perderá a partida será ele, e nós nos veremos para sempre libertos da sua 

cruel voracidade. 

Os carneiros aplaudiram-no com entusiasmo e, erguendo a pata dianteira, juraram resistir. 

— Muito bem! — exclamou o pastor. Resta agora combinarmos o meio prático de resistir. 

Proponho o seguinte: quando a fera aparecer, ninguém foge; ao contrário: firmam-se todos nos pés, 

retesam os músculos, armam a cabeça, investem contra ela, encurralam-na, imprensam-na; esmagam-

na! 

Uma salva de bés selou o pacto e o dia inteiro não se falou senão na tremenda réplica que dariam 

ao lobo. 

Ao anoitecer, porém, quando a carneirada se recolhia ao curral, um berro ecoou de súbito: 

— O lobo!... 

Não foi preciso mais: sobreveio o pânico e os heróis jurados fugiram pelos campos a fora, tontos 

de pavor. 

Fora rebate falso. Não era lobo; era apenas sombra de lobo!... 

 

 

 

 

A assembléia dos ratos (12) 

 

Um gato de nome Faro-Fino deu de fazer tal destroço na rataria duma casa velha que os 

sobreviventes, sem ânimo de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de fome. 



Tomando-se muito sério o caso, resolveram reunir-se em assembléia para o estudo da questão. 

Aguardaram para isso certa noite em que Faro-Fino andava aos miados pelo telhado, fazendo sonetos à 

lua. 

— Acho — disse um deles — que o meio de nos defendermos de Faro-Fino é lhe atarmos um 

guizo ao pescoço. Assim que ele se aproxime, o guizo o denuncia, e pomo-nos ao fresco a tempo. 

Palmas e bravos saudaram a luminosa idéia. O projeto foi aprovado com delírio. Só votou contra 

um rato casmurro, que pediu a palavra e disse: 

— Está tudo muito direito. Mas quem vai amarrar o guizo no pescoço de Faro 

-Fino? 

Silêncio geral. Um desculpou-se por não saber dar nó. Outro, porque não era tolo. Todos, porque 

não tinham coragem. E a assembléia dissolveu-se no meio de geral consternação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dois viajantes 

na macacolândia (13) 

 

Dois viajantes, transviados no sertão, depois de muito andar alcançam o reino dos macacos. Ai 

deles! Guardas surgem na fronteira, guardas ferozes que os prendem, que os amarram e os levam à 

presença de S. Majestade Simão III. 

El-rei examina-os detidamente, com macacal curiosidade, e em seguida os interroga: 

— Que tal acham isto por aqui? 

Um dos viajantes, diplomata de profissão, responde sem vacilar: 

— Acho que este reino é a oitava maravilha do mundo. Sou viajadíssimo, já andei por Seca e 

Meca, mas, palavra de honra! nunca vi gente mais formosa, corte mais brilhante, nem rei de mais nobre 

porte do que Vossa Majestade. 

Simão lambeu-se todo de contentamento e disse para os guardas: 

— Soltem-no e dêem-lhe um palácio para morar e a mais gentil donzela para esposa. E lavrem 

incontinenti o decreto de sua nomeação para cavaleiro da mui augusta Ordem da Banana de Ouro. 

Assim se fez e, enquanto o faziam, El-rei Simão, risonho ainda, dirigiu a palavra ao segundo 

viajante: 

— E você? Que acha do meu reino? 

Este segundo viajante era um homem neurastênico, azedo, amigo da verdade a todo o transe. 

Tão amigo da verdade que replicou sem demora: 

— O que acho? É boa! Acho o que é!... 

— E que é que é? — interpelou Simão, fechando o sobrecenho. 

— Não é nada. Uma macacalha... Macaco praqui, macaco prali, macaco no trono, macaco no 

pau... 

— Pau nele — berra furioso o rei, gesticulando como um possesso. Pau de rachar nesse 

miserável caluniador... 



E o viajante neurastênico, arrastado dali por cem munhecas, entrou numa roda de lenha que o 

deixou moído por uma semana. 

Quem for amigo da verdade, use couraça ao lombo. 

 

 

A rã sábia (14) 

 

Como a onça estivesse para casar-se, os animais todos andavam aos pulos, radiantes, com olho 

na festa prometida. Só uma velha rã sabidona torcia o nariz àquilo. 

O marreco observou-lhe o trejeito e disse: 

— Grande enjoada! Que cara feia é essa, quando todos nós pinoteamos alegres no antegozo do 

festão? 

— Por um motivo muito simples — respondeu a rã. Porque nós, como vivemos quietas, a 

filosofar, sabemos muito da vida e enxergamos mais longe do que vocês. Responda-me a isto: se o sol 

se casasse e em vez de torrar o mundo sozinho o fizesse ajudado por dona sol e por mais vários sóis 

filhotes? Que aconteceria? 

— Secavam-se todas as águas, está claro. 

— Isto mesmo. Secavam-se as águas e nós, rãs e peixes, levaríamos a breca. Pois calamidade 

semelhante vai cair sobre vocês. Casa-se a onça, e já de começo será ela e mais o marido a perseguirem 

os animais. Depois aparecem as oncinhas — e os animais terão que agüentar com a fome de toda a 

família. Ora, se um só apetite já nos faz tanto mal, que será quando forem três, quatro e cinco? 

O marreco refletiu e concordou: 

— É isso mesmo... 

 

 

 

O veado e a moita (15) 

 

Perseguido pelos caçadores, um pobre veado escondeu-se bem quietinho dentro de cerrada 

moita. O abrigo era seguro, e tanto que por ele passaram os cães sem perceberem coisa nenhuma. 

Salvou-se o veado; mas, ingrato e imprudente, logo que ouviu latir ao longe o perigo, esqueceu o 

benefício e pastou a benfeitora — comeu toda a folhagem que tão bem o escondera. Fez e pagou. 

Dias depois voltaram novamente os caçadores. O veado correu em procura da moita — mas a 

pobre moita, sem folhas, reduzida a varas, não pôde mais escondê-lo, e o triste animalzinho acabou 

estraçalhado pelos dentes dos cães impiedosos. 

 

 

O sabiá e o urubu (16) 

 

Era à tardinha. Morria o sol no horizonte enquanto as sombras se alongavam na terra. Um sabiá 

cantava tão lindo que até s laranjeiras pareciam absortas à escuta. 

Estorce-se de inveja o urubu e queixa-se: 

— Mal abre o bico este passarinho e o mundo se enleva. Eu, entretanto, sou um espantalho de 

que todos fogem com repugnância... Se ele chega, tudo se alegra; se eu me aproximo, todos recuam... 

Ele, dizem, traz felicidade; eu, mau agouro... A natureza foi injusta e cruel para comigo. Mas está em 

mim corrigir a natureza; mato-o, e desse modo me livro da raiva que seus gorjeios me provocam. 

Pensando assim, aproximou-se do sabiá, que ao vê-lo armou as asas para a fuga. 

— Não tenha medo, amigo! Venho para mais perto a fim de melhor gozar as delícias do canto. 

Julga que por ser urubu não dou valor à obras-primas da arte? Vamos lá, cante! Cante ao pé de mim 

aquela melodia com que há pouco você extasiava a natureza. 



O ingênuo sabiá deu crédito àqueles mentirosos grasnos e permitiu que dele se aproximasse o 

traiçoeiro urubu. Mas este, logo que o pilhou ao alcance, deu-lhe tamanha bicada que o fez cair 

moribundo. 

Arquejante, com os olhos já envidrados, geme o passarinho: 

— Que mal fiz eu para merecer tanta ferocidade? 

— Que mal fez? É boa! Cantou!... Cantou divinamente bem, como nunca urubu nenhum há de 

cantar. Ter talento: eis o grande crime!... 

 

 

A morte e o lenhador (17) 

 

Um velhinho, muito velho, vivia de tirar lenha na mata. Os feixes, porém, cada vez lhe pareciam 

mais pesado& Tropicava com eles, quase caía, e um dia, caiu de verdade, perdeu a paciência e 

lamentou-se amargamente: 

— Antes morrer! De que me vale a vida, se nem com este miserável feixe posso? Vem, 6 Morte, 

vem aliviar-me do peso desta vida inútil. 

Tentou erguer a lenha. Não pôde e, desanimando, invocou pela segunda vez a Magra. 

— Por que demoras tanto, Morte? Vem, já pedi, vem aliviar-me do fardo da vida. Andas pelo 

mundo a colher criancinhas e esqueces de mim que te chamo... A Morte foi e apareceu — horrenda, 

escaveirada, com os ossos a chocalharem e a foice na mão. 

Ao vê-la de perto o homem estremeceu de pavor, e mais ainda quando a Magra lhe disse, 

batendo os ossos do queixo: 

— Cha-mas-te-me a-qui- es-tou! 

O velho tremia, suava... E para sair-se dos apuros só teve esta: 

— Chamei-te, sim, mas para me ajudares a botar esta lenha às Costas... 

 

 

 

A raposa sem rabo (18) 

 

Certa raposa caiu numa armadilha. Debateu-se, gemeu, chorou e finalmente conseguiu fugir, 

embora deixando na ratoeira sua linda cauda. Pobre raposa! Andava agora triste, sorumbática, sem 

coragem de aparecer diante das outras, com receio da vaia. 

Mas de tanto pensar no seu caso teve a idéia de convocar o povo raposeiro para uma grande 

reunião. 

— Assunto gravíssimo! — explicou ela. Assunto que interessa a todos os animais. 

Reuniram-se as raposas e a derrabada, tomando a palavra, disse: 

— Amigas, respondam-me por obséquio: que serventia tem para nós a cauda? Bonita não é, útil 

não é, honrosa não é... Por que, então continuarmos a trazer este grotesco apêndice às costas? Fora com 

ele! Derrabemo-nos todas e fiquemos graciosas como as preás. 

As ouvintes estranharam aquelas idéias e, matreiras como são, suspeitaram qualquer coisa. 

Ergueram-se do seu lugar e, dirigindo-se à oradora, pediram: 

— Muito bem. Mas cortaremos primeiro a sua. Vire-se para cá, faça o favor... 

A pobre raposa, desapontada, teve de obedecer à intimação. Voltou de costas. 

Foi uma gargalhada geral. 

— Está explicado o empenho dela em nos fazer mais bonitas. Fora! Fora com a derrabada! 

E correram-na dali. 

 

 

O leão, o lobo e a raposa (19) 

 

Um leão muito velho e já caduco andava morre não morre. 



Mas, apegado à vida e sempre esperando, deu ordem aos animais para que o visitassem e lhe 

ensinassem remédios. 

Assim aconteceu. A bicharada inteira desfilou diante dele, cada qual com um remédio ou um 

conselho. 

Mas a raposa? Por que não vinha? 

— Eu sei — disse um lobo intrigante, inimigo pessoal da raposa. Ela é uma finória, acha que 

Vossa Majestade morre logo e é bobagem andar a perder tempo com cacos de vida. 

Enfureceu-se o leão e mandou buscar a raposa debaixo de vara. 

— Então é assim que me trata, ó vilíssimo animal? Esquece que eu sou o rei da floresta? 

— Perdão, Majestade! Se não vim até agora é que andava em peregrinação pelos oráculos, 

consultando-os a respeito da doença que abate o ânimo do meu querido rei. E não perdi a viagem, visto 

como trago a única receita capaz de produzir melhoras na real saúde de Vossa Majestade. 

— Diga lá o que é — ordenou o leão, já calmo. 

— É combater a frialdade que entorpece os vossos membros com um “capote de lobo.” 

— Que é isso? 

— Capote de lobo é uma pele ainda quente de lobo escorchado na horinha. E como está aqui 

mestre lobo, súdito fiel de Vossa Majestade, vai ele sentir um prazer imenso em emprestar a pele ao 

seu real senhor. 

O leio gostou da receita, escorchou o lobo, embrulhou-se na pele fumegante e ainda por cima lhe 

comeu a carne. 

A raposa, vingada, retirou-se, murmurando: 

— Toma! Para intrigante, intrigante e meio... 

 

 

 

 

 

 

O carreiro e o papagaio (20) 

 

Vinha um carreiro à frente dos bois, cantarolando pela estrada sem fim. Estrada de lama. 

Em certo ponto o carro atolou. 

O pobre homem aguilhoa os bois, dá pancadas, grita; nada consegue e põe-se a lamentar a sorte. 

— Desgraçado que sou! Que fazer agora, sozinho neste deserto? Se ao menos São Benedito 

tivesse dó de mim e me ajudasse... 

Um papagaio escondido entre a ‘olhas condoeu-se dele e, imitando a voz de santo, começou a 

falar: 

— Os céus te ouviram, amigo, e Benedito em pessoa aqui está para o ajutório que pedes. 

O carreiro, num assombro, exclama: 

— Obrigado, meu santo! Mas onde estás que não te vejo? 

— Ao teu lado. Não me vês porque sou invisível. Mas, vamos, faze o que mando. Toma da 

enxada e cava aqui. Isso. Agora a mesma coisa do outro lado. Isso. Agora vais cortar uns ramos e 

estivar o sulco aberto. Isso. Agora vais aguilhoar os bois. 

O carreiro fez tudo como o papagaio mandou e com grande alegria viu desatolar-se o carro. 

— Obrigado, meu santo! — exclamou ele de mão postas. Nunca me hei de esquecer do grande 

socorro prestado, pois que sem ele eu ficaria aqui toda a vida. 

O papagaio achou muita graça na ingenuidade do homem e papagueou, como despedida, um 

velho rifão popular: 

 

 

 

O macaco e o gato (21) 



 

Simão, o macaco, e Bichano, o gato, moram juntos na mesma casa. E pintam o sete. Um furta 

coisas, remexe gavetas, esconde tesourinhas, atormenta o papagaio; outro arranha os tapetes, esfiapa as 

almofadas e bebe o leite das crianças. 

Mas apesar de amigos e sócios, o macaco sabe agir com tal maromba que é quem sai ganhando 

sempre. 

Foi assim no caso das castanhas. 

A cozinheira pusera a assar nas brasas umas castanhas e fora à horta colher temperos. Vendo a 

cozinha vazia, os dois malandros se aproximaram. Disse o macaco: 

— Amigo Bichano, você, que tem uma pata jeitosa, tire as castanhas do fogo. 

O gato não se fez insistir e com muita arte começou a tirar as castanhas. 

— Pronto, uma... 

— Agora aquela de lá... Isso. Agora aquela gorducha... Isso. E mais a da esquerda, que estalou... 

O gato as tirava, mas quem as comia, gulosamente, piscando o olho, era o macaco... 

De repente, eis que surge a cozinheira, furiosa, de vara na mão. 

— Espere aí diabada!... 

Os dois gatunos sumiram-se aos pinotes. 

— Boa peça, hein? — disse o macaco lá longe. 

O gato suspirou: 

— Para você, que comeu as castanhas. Para mim foi péssima, pois arrisquei o pêlo e fiquei em 

jejum, sem saber que gosto tem uma castanha assada. 

 

 

 

 

 

 

 

A mosca e a formiguinha (22) 

 

— Sou fidalga! — dizia a mosca à formiguinha que passava carregando uma folha de roseira. 

Não trabalho, pouso em todas as mesas, lambisco de todos os manjares, passeio sobre o colo das 

donzelas — e até me sento no nariz. Que vidão regalado o meu... 

A formiguinha arriou a carga, enxugou a testa e disse: 

— Apesar de tudo, não invejo a sorte das moscas. São mal vistas. Ninguém as estima. Toda 

gente as enxota com asco. E o pior é que têm um berço degradante:nascem nas esterqueiras. 

— Ora, ora! — exclamou a mosca. Viva eu quente e ria-se a gente. 

— E além de imundas são cínicas — continuou a formiga. Não passam dumas parasitas — e 

parasita é sinônimo de ladrão. Já a mim todos me respeitam. Sou rica pelo meu trabalho, tenho casa 

própria onde nada me falta durante o rigor do mau tempo. E você? Você, basta que fechem a porta da 

cozinha e já está sem o que comer. Não troco a minha honesta vida de operária pela vida dourada dos 

filantes. 

— Quem desdenha quer comprar — murmurou ironicamente a mosca. 

Dias depois a formiga encontrou a mosca a debater-se numa vidraça. 

— Então, fidalga, que é isso? — perguntou-lhe. 

A prisioneira respondeu, muito aflita: 

— Os donos da casa partiram de viagem e me deixaram trancada aqui. Estou, morrendo de fome 

e já exausta de tanto me debater. 

A formiga repetiu as empáfias da mosca, imitando-lhe a voz: “Sou fidalga! Pouso em todas as 

mesas... Passeio pelo colo das donzelas...” e lá seguiu o seu caminho, apressadinha como sempre. 

 

O ratinho, o gato e o galo (23) 



 

Certa manhã um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar 

relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das 

árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens. E acabou penetrando no quintal duma casa 

da roça. 

— Sim senhor! É interessante isto! 

Examinou tudo minuciosamente, farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em seguida notou no 

terreiro um certo animal de belo pêlo que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou-o sem 

receio nenhum. 

Nisto aparece um galo, que bate as asas e canta. 

O ratinho por um triz que não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a 

toca. Lá contou à mamãe as aventuras do passeio. 

— Observei muita coisa interessante — disse ele — mas nada me impressionou tanto como dois 

animais que vi no terreiro. Um, de pêlo macio e ar bondoso, seduziu-me logo. Devia ser um desses 

bons amigos da nossa gente, e lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me assim de cumprimentá-

lo. 

O outro... Ai, que ainda me bate o coração! O outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico 

pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um 

có-ri-có-có tamanho que quase cai de costas. Fugi. Fugi com quantas pernas tinha, percebendo que 

devia ser o famoso gato que tamanha destruição faz no nosso povo. 

A mamãe-rata assustou-se e disse: 

— Como te enganas, meu filho! O bicho de pêlo macio e ar bondoso é que é o terrível gato. O 

outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista rubra, o outro, filhinho, é o galo, uma ave que 

nunca nos fez mal nenhum. 

As aparências enganam. Aproveita, pois, a lição e fica sabendo que —Quem vê cara não vê 

coração. 

 

 

 

 

As duas cachorras (24) 

 

Moravam no mesmo bairro. Uma era boa e caridosa; outra, má e ingrata. A boa, como fosse 

diligente, tinha a casa bem arranjadinha; a má, como fosse vagabunda, vivia ao léu, sem eira nem beira. 

Certa vez a má, em véspera de dar cria, foi pedir agasalho à boa. 

— Fico aqui num cantinho até que meus filhotes possam sair comigo. É por eles que peço... 

A boa cedeu-lhe a casa inteira, generosamente. 

Nasceu a ninhada, e os cachorrinhos já estavam de olhos abertos quando a dona da casa voltou. 

— Podes entregar-me a casa agora? 

A má pô-se a choramingar. 

— Ainda não, generosa amiga. Como posso viver na rua com filhinhos tão novos? Conceda-me 

um novo prazo. 

A boa concedeu mais quinze dias, ao termo dos quais voltou. 

— Vai sair agora? 

— Paciência, minha velha, preciso de mais um mês. 

A boa concedeu mais quinze dias, e ao terminar o último prazo voltou; mas desta vez a intrusa, 

rodeada dos filhos já crescidos, robustos e de dentes arreganhados, recebeu-a com insolência: 

— Quer a casa? Pois venha tomá-la, s é capaz... 

 

 

A cabra, o 

cabrito e o lobo (25) 



 

Antes de sair a pastar, a cabra, fechando a porta, disse ao cabritinho: 

— Cuidado, meu filho. O mundo anda cheio de perigos. Não abra a porta a ninguém antes de 

pedir a senha. 

— E qual é a senha, mamãe? 

—. .A senha é: “Para os quintos do inferno o lobo e toda a sua raça maldita.” 

Decorou o cabritinho aquelas palavras a cabra lá se foi, sossegada da vida. 

Mas o lobo, que rondava por ali e ouvira a conversa, aproximou-se e bateu. E disfarçando a voz 

repetiu a senha. 

O cabritinho correu a abrir, mas ao pôr a mão no ferrolho desconfiou. E pediu: 

— Mostre-me a pata branca, faça o favor... 

Pata branca era coisa que o lobo não tinha e, portanto não podia mostrar. E, assim, de focinho 

comprido, desapontadíssimo, o lobo não teve remédio senão ir-se embora como veio — isto é, de papo 

vazio. Desse modo salvou-se o cabritinho porque teve a boa idéia de confiar, desconfiando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dois ladrões (26) 

 

Dois ladrões de animais furtaram certa vez um burro, e como não pudessem reparti-lo em dois 

pedaços surgiu abriga. 

—O burro é meu — alegava um. O burro é meu porque o vi primeiro... 

— Sim — argumentava o outro — você o viu primeiro; mas quem primeiro o segurou fui eu. 

Logo, é meu... 

Não havendo acordo possível, engalfinharam-se, rolaram na poeira aos socos e dentadas. 

Enquanto isso um terceiro ladrão surge, monta no burro e foge de galope. 

Finda a luta, quando os ladrões se ergueram, moídos da sova, rasgados, esfolados... 

— Que é do burro? 

Nem sombra! Riram-se — risadinha amarela — e um deles, que sabia latim, disse: 

— Inter duos litigantes tertius gaudet, que quer dizer: quando dois brigam, lucra um terceiro 

mais esperto. 

 

 

A mutuca e o leão (27) 

 

Cochilava o leão à porta de sua caverna no momento em que a mutuca chegou. 

— Que vens fazer aqui, miserável bichinho? Some-te, retira-te da presença do rei dos animais. 

A mutuca riu-se. 

— Rei? Não és rei para mim. Não conheço tua força, nem tenho medo de 

— Vai-te, excremento da terra! 

— Vou mas é tirar-te a prosa — disse a mutuca. 



E atacou-o. Atacou-o as ferroadas com tamanha insistência que o leão desesperou. Inutilmente 

espojava-se, e sovava-se a si próprio com a cauda ou tabefes das patas possantes. A mutuca fugia 

sempre e, ora no focinho, ora na orelha, ora no lombo, fincava-lhe sem dó o agudo ferrão. 

Farta por fim de torturar o orgulhoso rei, a mutuca basofiou: 

— Conheceste a minha força? Viste como de nada vale para mim o teu prestígio de rei? Adeus. 

Fica-te aí a arder que eu vou contar a toda bicharada a história do leão sovado pela mutuca. 

E foi-se. 

Logo adiante, porém, esbarrou numa teia, enredou-se e morreu no ferrão da aranha. 

 

 

A fome não tem ouvidos (28) 

 

Caíra um triste sabiá nas unhas de esfaimadíssimo bichano. E gemendo de dor implorava: 

— Felino de bote pronto e afiadas unhas, poupa-me! Repara que se me devoras cometes um 

crime de lesa-arte, pois darás cabo da garganta maravilhosa donde brotam as mais lindas canções da 

seiva. Queres ouvir uma delas? 

-- Tenho fome! — respondeu o gato. 

— Queres ouvir uma canção que já enlevou as próprias pedras, que são surdas, .e fez exclamar à 

bruta onça: “Este sabiá é a obra-prima da natureza!”? 

— Tenho fome! — repetiu o gato. 

— Tens fome, bem vejo, mas isso não é razão para que destruas a maravilha da floresta, 

matando o tenor cujos trinos criam o êxtase na alma dos mais rudes bichos. Queres ouvir o gorjeio em 

lá menor da minha ultima sinfonia? 

— Tenho fome! — insistiu o gato. Sei que tudo é assim como dizes, mas tenho fome e acabou-

se. Para satisfazê-la eu devoraria a própria música, se ela me aparecesse encarnada em petisco. E isso, 

meu caro sabiá, porque a fome não tem ouvidos... 

E comeu-o 

 

 

O olho do dono (29) 

 

Um veadinho, fugindo aos caçadores, escondeu-se num estábulo. E pediu às vacas que o não 

denunciassem, prometendo-lhes em troca do asilo mil coisas. As vacas mugiram que sim e o fugitivo 

agachou-se num cantinho. 

Vieram à tarde os tratadores, com os feixes de capim e a cana picada. Encheram as manjedouras 

e saíram. 

Veio também, fiscalizar o serviço, o administrador da fazenda. Correu os olhos por tudo e foi-se. 

O veadinho respirou. 

— Vejo que este lugar é seguro — disse ele. Os homens entraram e saem sem perceber coisa 

nenhuma. 

Uma vaca, porém, o avisou: 

— O perigo, meu caro, é que apareça por aqui o bicho de Cem - Olhos. 

— Quê? — exclamou o veado. Há disso? 

— Há sim. Chama-se Dono. É um que quando aparece tudo vê, tudo descobre, desde o menor 

carrapato do nosso lombo até o sal que o tratador nos furta. Se ele vem, amigo, tu estás perdido! 

Não demorou muito, surge Cem - Olhos. Vê aranhas no teto e interpela os homens da lida: 

— Por que não tiram isso? 

Vê um cocho rachado: 

— Consertem este cocho. 

Vê o chão mal, limpo! 

— Vassoura, aqui! 

E está claro que também viu as pontas do chifre do veadinho. 



— Que história é esta? Chifre de veado entre vacas?... 

Aproximou-se e descobriu o mísero. 

— Uma espingarda! — gritou — e era uma vez um veadinho. 

 

 

 

 

 

Unha-de-fome (30) 

 

Depois duma vida de misérias e privações Unha-de-Fome conseguiu amontoar um tesouro, que 

enterrou longe de casa, num lugar ermo, colocando uma grande pedra em cima. Mas tal era o seu amor 

pelo dinheiro, que volta e meia rondava a pedra, e namorava-a como o jacaré namora os seus próprios 

ovos ocultos na areia. Isto atraiu a atenção dum vizinho, que o espionou e por fim lhe roubou o tesouro. 

Quando Unha-de-Fome deu pelo saque, rolou por terra desesperado, arrepelando os cabelos. 

— Meu tesouro! Minha alma! Roubaram minha alma! 

Um viajante que passava foi atraído pelos berros. 

— Que é isso, homem? 

— Meu tesouro! Roubaram meu tesouro! 

— Mas morando lá longe você o guardava aqui, então? Que tolice! Se o conservasse em casa 

não seria mais cômodo para gastar dele quando fosse preciso? 

— Gastar do meu tesouro!? Então você supõe que eu teria a coragem de gastar uma moedinha 

só, das menores que fosse? 

— Pois se era assim, o tesouro não tinha para você a menor utilidade, e tanto faz que esteja com 

quem o roubou como enterrado aqui. Vamos! Ponha no buraco vazio uma pedra, que dá no mesmo. 

Que utilidade tem o dinheiro para quem só o guarda e não gasta? 

 

 

O lobo velho (31) 

 

Adoecera o lobo e, como não pudesse caçar, curtia na cama de palha a maior fome de sua vida. 

Foi quando lhe apareceu a raposa. 

— Bem-vinda seja, comadre! É o céu que a manda aqui. Estou morrendo de fome e se alguém 

não me socorre, adeus lobo!... 

— Pois espere aí que já arranjo uma rica petisqueira — respondeu a raposa com uma idéia na 

cabeça. 

Saiu e foi para a montanha onde costumavam pastar as ovelhas. Encontrou logo uma, 

desgarrada. 

— Viva, anjinho! Que faz por aqui, tão inquieta? Está a tremer... 

— É que me perdi e tremo de medo do lobo. 

— Medo do lobo? Que bobagem! Pois ignora que o lobo já fez as pazes com o rebanho? 

— Que me diz? 

— A verdade, filha. Venho da casa dele, onde conversamos muito tempo. O pobre lobo está na 

agonia e arrependido da guerra que moveu às ovelhas. Pediu-me que dissesse isto a vocês e as levasse 

lá, todas, a fim de selarem um pacto de reconciliação. 

A ingênua ovelhinha pulou de alegria. Que sossego dali por diante, para ela e as demais 

companheiras! Que bom viver assim, sem o terror do lobo no coração! 

Enternecida disse: 

— Pois vou eu mesma selar o acordo. Partiram. A raposa, à frente, conduziu-a à toca da fera. 

Entraram. Ao dar com o lobo estirado no catre, a ovelhinha por um triz que não desmaiou de medo. 

— Vamos — disse a raposa — beije a pata do magnânimo senhor! Abrace-o, menina! 

A inocente, vencendo o medo, dirigiu-se para o lobo e abraçou-o. E foi-se a ovelha!... 



 

 

O rato e a rã (32) 

 

Estava um ratinho sem experiência da vida tomando fresco à beira da lagoa, quando surgiu à 

tona uma rã velhaca. 

— Bom dia, Rói-Rói! Que faz aí tão pensativo? 

— Estou admirando a beleza destas águas e invejando a felicidade dos que podem viver nela. 

— Tem razão de invejar-nos, ratinho. É lindo isto aqui dentro, mas não é para bico de rato. Ah, 

se você conhecesse a margem oposta!... Que beleza! Algas que boiam, libelinhas que esvoaçam. Quer 

ir até lá? 

— Querer, quero. Mas como, se nado tão mal? 

— Isso é o de menos. Posso atar você à minha pata, e levá-lo de reboque. 

O ratinho aceitou. A rã trouxe uma embira, amarrou pata com pata e pôs-se a nado rebocando o 

ingênuo. Ao chegar em lugar fundo a rã, que o que queria era afogar o ratinho, mergulhou, procurando 

arrastá-lo consigo. Mas o ratinho em apuros pôs a boca no mundo, pererecou, gritou por socorro e 

resistiu aos empuxões da rã com quantas forças tinha. Nisto um gavião que ia passando ouviu o bru1ho, 

desceu qual uma flecha e agarrou o mísero. Ao tirá-lo d’água, porém, viu a rã encambada nele e 

exclamou radiante: 

— Ora viva, que estou de sorte! Atirei no que vi e matei o que não vi. Meu jantar vai ser de 

carne e peixe. 

E foi para o alto duma árvore engolir os petiscos — castigando, sem o saber, a traição da rã e a 

imprudência do ratinho. 

 

 

 

 

 

O automóvel e a mosca (33) 

 

Um automóvel havia encalhado em certo ponto de mau caminho, num atoleiro. 

— E agora? 

— Agora é procurar bois na vizinhança e arrancá-lo à força viva. 

Assim se fez. Arranjam os bois — uma junta. Atrelam-na ao carro e principia a luta. 

— Vamos, Malhado! Puxa, Cutelo! 

Os bois estiram os músculos num potente esforço, espicaçados pelo aguilhão. 

Mas não basta. É preciso que todos, serviçais e passageiros, metam ombros à tarefa e, 

empurrando de cá, alçapremando de lá, ajudem o arranco dos bovinos. A mosca aparece. Assunta o 

caso e resolve meter o bedelho onde não é chainada. E toda aflita começa — voa daqui, pousa ali, 

zumbe à orelha de um, piça no focinho de outro, atormenta os bois, atrapalha os homens — a 

multiplicar-se de tal maneira que dá a impressão de ser não uma só, mas um enxame inteiro de moscas 

infernais. 

O carro, afinal, saiu do atoleiro. 

— Uf! Que trabalhão me deu!... disse a mosquinha enxugando o suor da testa. 

 

 

 

A onça doente (34) 

 

A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama seriamente enferma. E como não 

pudesse caçar, padecia fome das negras. 

Em tais apuros imaginou um plano. 



— Comadre irara — disse ela — corra o mundo e diga à bicharada que estou à morte e exijo que 

venham visitar-me. 

A irara partiu, deu o recado e os animais, um a um, principiaram a visitar a onça. 

Vem o veado, vem a capivara, vem a cotia, vem o porco do mato. 

Veio também o jabuti. 

Mas o finório jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar para o chão. Viu na 

poeira só rastos entranhes, não viu nenhum rasto sainte. E desconfiou: 

— Hum! ... Parece que nesta casa quem entra não sai. O melhor, em vez de visitar a nossa 

querida onça doente é ir rezar por ela. 

E foi o único que se salvou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cavalo e o burro (35) 

 

Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma 

carga de quatro arrobas apenas, e o burro — coitado! gemendo sob o peso de oito. Em certo ponto o 

burro parou e disse: 

— Não posso mais! Esta carga excede às minhas forças e o remédio é repartirmos o peso 

irmãmente, seis arrobas para cada um. 

O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. 

— Ingênuo! Quer então que eu arque com seis arrobas quando posso bem continuar com as 

quatro? Tenho cara de tolo? 

O burro gemeu: 

— Egoísta’ Lembre-se que se eu morrer você terá que seguir com a carga das quatro arrobas 

mais a minha. 

O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem 

ao chão e rebenta. 

Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e sem demora arrumam com as oito arrobas do burro 

sobre as quatro do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem 

piedade. 

— Bem feito! — exclamou um papagaio. Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro e 

não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome! Gema dobrado 

agora... 

 

 

O intrujão (36) 



 

Um célebre patarata propalou pela cidade que era possível ensinar a ler aos burros. O rei soube 

do fato e o fez vir à sua presença. 

— É verdade o que dizem aí? 

— Que é possível ensinar a ler a um burro? Perfeitamente, majestade. Comprometo-me a, em 

dez anos, transformar .0 mais burro dos burros num perfeito gramático. 

— E que é preciso para isso? 

— Em primeiro lugar um burro. Em segundo lugar, outro burro... perdão! uma pessoa que me 

garanta casa e comida pelo espaço de dez anos. 

— Pois dou-te o burro e o mais — disse o rei. Se, porém, ao fim desse prazo não me 

apresentares o burro lendo e escrevendo corretamente, ai de ti!... 

O charlatão saiu do palácio esfregando as mãos de contente. E como seus amigos, assustado&, 

viessem criticar-lhe o absurdo daquele negócio e o fim desastroso que ele charlatão, fatalmente teria, o 

nosso homem piscou velhacamente o olho dizendo: 

— Que ingênuos são vocês! Em dez anos, o rei, eu ou o burro, um de nós três não existe mais. E 

assim, de qualquer maneira sairei ganhando. É ou não é? 

Todos concordaram que era... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O homem e a cobra (37) 

 

Certo homem de bom coração encontrou na estrada uma cobra entanguida de frio. 

— Coitadinha! Se fica por aqui ao relento, morre gelada. 

Tomou-a nas mãos, conchegou-a ao peito e trouxe-a.para casa. Lá a pôs perto do fogão. 

— Fica-te por aqui em paz até que eu volte do serviço à noite. Dar-te-ei então um ratinho para a 

ceia. E saiu. 

De noite, ao regressar, veio pelo caminho imaginando as festas que lhe faria a cobra. 

— Coitadinha! Vai agradecer-me tanto... 

Agradecer, nada! A cobra, já desentorpecida, recebeu-o de lingüinha de fora e bote armado, em 

atitude tão ameaçadora que o homem enfurecido exclamou: 

Ah, é assim? É assim que pagas o benefício que te fiz? Pois espera, minha ingrata, que já te 

curo... 

E deu cabo dela com uma paulada. 

 

 

 

 

 

O gato e a raposa (38) 

 

Gato e raposa andavam a correr mundo, pilhando capoeiras e ninhos. Muito amigos, e volta e 

meia a raposa dava trela à gabolice. 



Afinal de contas, meu caro, não és dos bichos mais bem dotados pela natureza. Só tens um 

truque para escapar aos cães: trepar em árvore... 

— E é quanto me basta — respondeu o gato. Vivo muito bem assim e não troco esta minha 

habilidade pela tua coleção inteira de manhas. 

A raposa sorriu. Ora, o gato a desfazer dela, dona de cem manhas cada qual melhor! E recordou 

lá consigo que sabia iludir cães de mil maneiras, ora fingindo-se morta, ora escondendo-se nas folhas 

secas, ora disfarçando as pegadas, ora correndo em ziguezague. Recordou todos os seus truques 

clássicos. Enumerou-os. Chegou a contar noventa. E chegaria a contar cem, se o rumor duma acuação 

não viesse interromper-lhe os cálculos. 

— Está aí a cachorrada! — disse o gato, subindo por uma árvore acima. Aplica lá os teus 

inumeráveis recursos, que o meu recurso único já está aplicado. 

A raposa, perseguida de perto, disparou como um foguete pelos campos, pondo em prática, um 

por um, todos os recursos de sua coleção. 

Foi tudo inútil. Os cães eram mestres; não lhe deram tréguas, inutilizaram-lhe as mais 

engenhosas manhas e acabaram pegando-a. 

Só então se convenceu — muito tarde!... — de que é preferível saber bem uma coisa só do que 

saber mal-e-mal noventa coisas diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A malícia da raposa (39) 

 

O leão convidou a bicharia inteira para uma festa em seu palácio. O primeiro a aparecer foi o 

urso. Vendo a caverna cheia de ossos de caça, tresandante a carniça, tapou o nariz. 

O leão furioso atirou-se a ele. 

— Patife! Entrar em meu palácio de mão no nariz!... 

E matou-o. 

Logo em seguida aparece o macaco. Sente o mau cheiro, vê o urso por terra, compreende tudo e 

diz: 

— Que formoso palácio! Quanto asseio reina aqui! E como é perfumado o ar! Parece-me que 

estou num jardim maravilhoso, florido de lindas rosas!... 

O leão enfureceu-se de novo. 

— Estás caçoando, maroto? Estás brincando com o teu rei? Pois toma lá... e matou-o com um 

tabefe. 

O terceiro convidado a vir foi a raposa. Como é espertíssima, ao ver o urso e o macaco mortos 

percebeu que na casa rei — que dos reis não é de bom aviso ser sincero demais, nem lisonjeiro fora de 

conta. E preparou uma escapatória. 

— Então — exclamou o  rei — achas do meu palácio? 

— Para falar a verdade — disse a raposa — não posso dar opinião. Venho da luz do sol e pouco 

estou enxergando aqui dentro... 

— E o cheiro? 

— Também não posso ajuizar porque estou sem nariz — endefluxadíssima... 

E nada lhe aconteceu. 



 

 

 

As razões do porco (40) 

 

Lá ia para o mercado a carroça dum sitiante. Dentro, três animais: uma cabra, um carneiro e um 

leitão. Cabra e carneiro seguiam em silêncio, muito sossegados da vida. Já o porquinho espiava pelas 

frestas, cheio de apreensões. E quando avistou o mercado não se conteve: abriu a boca e berrou como 

se estivessem a sangrá-lo no coração. 

— Para que isso? — disse a cabra. Também eu vou para a feira e, no entanto a ninguém 

incomodo com esse berreiro descompassado. 

— também assim penso — ajuntou o carneiro. Vamos ser vendidos, quer dizer, vamos mudar de 

dono. É tolice lamuriar dessa maneira por coisa tão sem importância. 

0 porquinho berrou ainda mais, e por fim explicou-se: 

— É verdade, vamos ser vendidos os três. Mas tu, cabra, teu destino é dar leite; e tu, carneiro, 

tua função é produzir lã. Compreendo que seja indiferente para ambos que dês leite ou lã a este ou 

àquele. Mas eu — eu só presto para ser comido, e ir para o mercado não me é apenas mudar de dono 

mas mudar de mundo. Vou para o açougue 

— coim coim! Como então quereis que me conforme com a sorte e vá nesse sossego de cabra e 

nessa indiferença de carneiro? Tivésseis o meu destino e havíeis de berrar ainda mais forte... 

E continuou a botar a boca no mundo. 


