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Duas meninas voltavam para casa levando cogumelos.

Elas precisavam atravessar a estrada de ferro. 

Pensaram que o trem ainda estivesse longe, pularam para  

o leito e começaram a atravessar os trilhos.

De repente, a locomotiva apitou. A menina mais velha 

correu para trás, mas a menor continuou indo à frente, 

pelos trilhos.

A mais velha, então, gritou para a irmã:

— Não tente voltar agora!

Mas a locomotiva estava tão próxima e fazia tanto 

barulho que a menorzinha não escutou; ela achou que a 

irmã estava lhe dizendo para voltar correndo. Ela voltou, 

atravessou depressa os trilhos, tropeçou, derrubou os 

cogumelos e começou a catá-los.

A locomotiva já havia chegado e o maquinista apitava 

com todas as forças.

A menina mais velha gritou:

— Largue os cogumelos! — mas a pequena achou que  

a irmã estava lhe dizendo para juntá-los e agachou-se  

na estrada.

O maquinista não conseguia segurar a locomotiva.  

Ela silvava a mais não poder e se dirigia de encontro à menina.

A irmã mais velha gritava e chorava. Todos os 

passageiros olhavam pelas janelas e o cobrador correu até  

o último vagão para ver o que iria acontecer com a menina.

história verdadeira

a menina e os cogumelos
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Quando o trem passou, todos viram a menina deitada 

entre os trilhos, com a cabeça abaixada, imóvel.

Depois, quando o trem já havia se afastado e já estava 

longe, a menina levantou a cabeça, ajoelhou-se, juntou os 

cogumelos e correu para junto da irmã.
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um burro vestiu a pele de um leão e todos pensaram que 

era um leão. Os homens e o gado corriam dele. O vento 

soprou, levantou a pele e deu para ver o burro por baixo 

dela. Os homens foram para lá correndo e deram uma surra 

no burro.

fábula

o burro na pele Do leão
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se numa manhã de verão ensolarada formos passear no 

bosque ou nos campos, veremos diamantes sobre a relva. 

Todos esses diamantes brilham e transluzem para o sol, 

com as cores mais diferentes: amarelos, vermelhos, azuis. 

Se nos aproximarmos e olharmos melhor, veremos, então, 

que são gotas de orvalho brilhando ao sol, agrupadas sobre 

as folhas triangulares da relva.

Cada folhinha de relva, na parte interna, é felpuda e 

sedosa como o veludo. E as gotas deslizam pela folha, sem 

molhá-la.

Quando arrancamos distraidamente uma folha com 

orvalho, a gotinha rola como uma bolinha brilhante 

pelo caule e não notamos que ela escorrega por ele. Se 

arrancarmos esse pequeno cálice, o levarmos à boca 

devagarzinho e bebermos o orvalho, esse orvalho nos 

parecerá a mais saborosa das bebidas.

descrição

como o orvalho se 
forma sobre a relva
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uma galinha encontrou ovos de serpente e começou a 

chocá-los. Uma andorinha viu-a e disse-lhe:

— Mas que boba! Você vai chocá-los e quando os filhotes 

crescerem você será a primeira a quem eles farão mal.

fábula

a galinha e a anDorinha
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Durante a guerra, os índios capturaram um jovem inglês, 

amarraram-no a uma árvore e quiseram matá-lo.

Um velho índio aproximou-se e falou:

— Não o matem, entreguem-no para mim.

Assim fizeram.

O velho índio soltou o inglês, levou-o para a sua 

cabana, deu-lhe o que comer e onde dormir.

Na manhã seguinte, o índio mandou que o inglês o 

acompanhasse. Eles andaram muito e, quando chegaram 

perto do acampamento inglês, o índio falou:

— O teu povo matou o meu filho e eu salvei a tua vida; 

junta-te aos teus.

O inglês admirou-se e falou:

— Por que zombas de mim? Sei que o meu povo matou 

o teu filho: mata-me de uma vez.

Então, o índio falou:

— Quando iam matar-te, lembrei-me do meu filho e 

senti pena de ti. Não estou zombando: junta-te aos teus e 

mata-nos se quiseres.

E o índio deixou o inglês ir embora.

história verdadeira

o ínDio e o inglês
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fábula

o veadinho* disse uma vez ao cervo:

— Paizinho, você é maior e mais ligeiro que os cães, 

e ainda tem enormes chifres para se defender; por que, 

então, tem tanto medo deles?

O cervo sorriu e disse:

— Está falando a verdade, filhote, mas há uma 

infelicidade: quando ouço os latidos de um cachorro não 

consigo pensar em mais nada, e saio correndo.

o cervo e o veaDinho

* Cervo jovem. (N. do A.)
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um mujique tornou-se mercador e ganhou tanto dinheiro 

que ficou muito rico. Centenas de empregados trabalhavam 

para ele e ele nem sabia o nome de todos.

Uma vez, deu por falta de vinte mil rublos. Os 

empregados mais antigos procuraram e encontraram quem 

havia roubado o dinheiro.

O empregado mais velho foi até o mercador e disse:

— Encontrei o ladrão. Ele deve ser mandado para a Sibéria.

O mercador perguntou:

— Quem é ele?

O empregado respondeu:

— Ivan Petrov. Ele mesmo confessou.

O mercador pensou um pouco e falou: Ivan Petrov deve 

ser perdoado.

O empregado admirou-se e perguntou:

— Como, ser perdoado? Desse jeito, os outros empregados 

farão o mesmo: todos roubarão sem medo algum.

O mercador disse:

— Ivan Petrov deve ser perdoado: quando me tornei 

mercador, nós dois éramos amigos. Quando me casei, eu 

não tinha nada apropriado para vestir. Ele me deu sua veste 

para usar. Ivan Petrov deve ser perdoado.

E assim, Ivan Petrov foi perdoado.

fábula

a veste
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uma raposa viu que uma parreira estava cheia de cachos 

maduros e começou a imaginar um jeito de comê-los. 

Pensou e pensou, mas não conseguiu achar nenhum. 

Para não ficar despeitada, ela falou:

— Ainda estão verdes.

fábula

a raposa e as uvas
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história verdadeira

sorte
alguns homens foram para uma ilha onde havia muitas 

pedras preciosas. Cada um deles procurava encontrar mais; 

comiam pouco e dormiam pouco para poderem procurar 

o tempo todo. Apenas um deles não fazia nada; só ficava 

sentado no lugar, comia, bebia e dormia. Quando todos se 

preparavam para voltar, acordaram-no e disseram:

— O que você vai levar para casa?

O homem pegou um punhado de terra debaixo de seus 

pés e jogou-o para dentro da sacola.

Quando todos chegaram em casa, o homem tirou a 

terra da sacola e nela havia uma pedra mais valiosa do que 

todas as outras juntas.
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uma patroa acordava as empregadas de madrugada e, tão 

logo cantavam os galos, mandava-as trabalhar. Isso era 

muito ruim para as empregadas, e elas resolveram matar o 

galo para que ele não mais acordasse a patroa. Mataram-no 

e deram-se mal: a patroa ficou com medo de perder a hora e 

deu de fazê-las levantar mais cedo ainda.

fábula

as empregaDas e o galo
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história verdadeira

o moinho auto giratório
um mujique havia aprendido a arte de construir moinhos 

e começou a fazer moinhos movidos a água, a vento e a 

cavalos.

Depois, ele imaginou uma espécie de moinho que não 

precisasse nem de água, nem de vento, nem de cavalos; sua 

intenção era fazer com que uma pedra pesada descesse e 

que o seu próprio peso fizesse girar a roda e, novamente, 

ela subisse, e novamente descesse, de maneira que o 

moinho giraria por si mesmo.

O mujique procurou um vizinho rico e disse:

— Eu inventei um moinho auto giratório, capaz de 

trabalhar sozinho, sem água e sem cavalos; uma vez em 

funcionamento, ele poderá girar até que alguém o pare. Só 
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me falta o dinheiro para a madeira e para o ferro fundido. 

Se o senhor me der trezentos rublos, será o primeiro a ter 

esse moinho.

O vizinho perguntou ao mujique se ele sabia ler.

O mujique respondeu que não sabia.

Então, o vizinho disse:

— Se você soubesse ler, eu lhe daria um livrinho de 

mecânica e lá você leria sobre esse tal moinho e ficaria 

sabendo que é impossível construir moinhos desse tipo, 

que muitos sábios já ficaram loucos de tanto pensar num 

moinho que girasse sozinho.

O mujique não acreditou no vizinho e disse:

— Nos seus livros há muita besteira escrita. Um 

mecânico sábio construiu um descascador para um 

mercador da cidade, mas não conseguiu fazê-lo funcionar; 

eu bati o olho nele e, apesar de não saber ler nem escrever, 

vi que só faltava ajeitar a manivela.

O vizinho perguntou:

— Como você vai levantar a pedra quando ela descer?

O mujique respondeu:

— A roda a fará subir.

O vizinho continuou:

— Ela vai se levantar um pouco e, na vez seguinte, 

vai ficar mais embaixo ainda, até não subir mais, por 

melhor que você ajeite a roda. Como se você descesse de 

uma montanha alta num escorregador – você voltaria a 
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subir um pouco; porém, dessa pequena altura, você nunca 

conseguiria subir mais.

O mujique não acreditou, procurou um mercador e 

prometeu-lhe construir um moinho sem água e sem cavalos.

O mercador deu-lhe o dinheiro. O mujique construiu, 

reconstruiu, tornou a construir, gastou os trezentos rublos 

e o moinho não funcionou.

Então, o mujique começou a vender todos os seus bens 

e continuou tentando. Até o dia em que o mercador falou:

— Dê-me o moinho que funciona sozinho, sem cavalos, 

ou devolva-me o dinheiro.

O mujique procurou o vizinho e contou-lhe a sua 

desgraça.

O vizinho deu-lhe o dinheiro e disse:

— Fique para trabalhar aqui comigo, para construir 

moinhos; só que, dessa vez, movidos a água e a cavalos, pois 

nisso você é mestre e, daqui por diante, não tente fazer o 

que pessoas mais sábias não conseguiram.
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um pescador pescou um peixinho. O peixinho disse:

— Pescador, devolva-me à água; veja, eu sou miudinho: 

você quase não terá proveito comigo. Mas, se você me soltar, 

eu crescerei, e quando você me pescar novamente, terá um 

proveito maior.

O pescador respondeu:

— Louco é aquele que, por esperar um proveito grande, 

deixa um menor escapar-lhe das mãos.

fábula

o pescaDor e o peixinho
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cruze o dedo indicador e o médio e, com os dedos 

entrecruzados, toque uma pequena bolinha de modo que 

ela gire entre ambos os dedos, mas mantenha os olhos 

fechados. Você terá a impressão de que são duas bolinhas. 

Abra os olhos e veja que a bolinha é uma só. Os dedos 

enganam, mas os olhos corrigem.

Dê uma olhada, de preferência de lado, num espelho 

bom e limpo. Você terá a impressão de que o espelho é 

uma janela ou uma porta e de que há alguma coisa atrás 

dele. Toque com o dedo e verá que é um espelho. Os olhos 

enganam, mas os dedos corrigem.

raciocínio

o tato e a visão
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fábula

um bode quis matar sua sede; deslizou por uma escarpa 

íngreme até um poço, bebeu muita água e ficou mais 

pesado. Ele tentou voltar, mas não conseguiu. E começou a 

berrar. Uma raposa o viu e lhe disse:

— Mas que bobão! Se você tivesse tanta inteligência 

quantos tem fios na barbicha, antes de descer, pensaria em 

como dar um jeito de voltar.

a raposa e o boDe
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na praça de uma cidade havia uma pedra imensa. A pedra 

ocupava muito espaço e atrapalhava o trânsito. Chamaram 

engenheiros e perguntaram-lhes como tirar a pedra e 

quanto isso custaria.

Um deles disse que seria necessário explodir a pedra 

e depois levar cada pedaço embora, e que isso custaria oito 

mil rublos; um outro disse que seria necessário colocar sob 

a pedra uma calandra e fazer a pedra rolar por ela, e que 

isso custaria seis mil rublos. 

Mas o mujique falou:

— Eu posso retirar a pedra e cobrar cem rublos.

Perguntaram-lhe como faria e ele respondeu:

— Eu cavaria em volta da pedra um grande buraco, e 

colocaria a terra retirada na praça; depois, faria cair a pedra 

no buraco e a cobriria com a terra, nivelando o terreno.

O mujique fez o trabalho, recebeu os cem rublos e cem 

a mais pela ideia engenhosa.

história verdadeira

como um mujique  
retirou uma peDra  

41

tolstoi_lo2.indd   40-41 12/17/10   5:40:47 PM



um cachorro ia atravessando um riacho numa prancha, 

levando um pedaço de carne entre os dentes. Ele viu-se 

na água e pensou que havia outro cachorro carregando 

a carne no rio; deixou cair sua carne e precipitou-se para 

agarrar a do outro: aquela carne não existia, e a dele, a 

onda levou.

E o cachorro ficou sem nada.

fábula

o cachorro e a sua sombra
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o velho Ivan tinha dois filhos: Chat Ivánitch e Don Ivánitch. 

Chat Ivánitch era o irmão mais velho; ele era o maior e o 

mais forte, e Don Ivánitch era o mais novo, menor e mais 

fraco. O pai mostrou a cada um que caminho seguir e 

pediu para ser obedecido. Chat Ivánitch não obedeceu ao 

pai e não seguiu o caminho indicado, desviou-se do rumo 

e perdeu-se. Don Ivánitch, ao contrário, obedeceu a seu 

pai e seguiu por onde este o aconselhara. Desse modo, ele 

percorreu a Rússia inteira e tornou-se famoso.

Na província de Tula, no distrito de Epifán, existe 

uma aldeia chamada “Lago Ivan” e, nesta mesma aldeia, 

há um lago. Do lago, dois riachos correm para diferentes 

direções. Um deles é tão estreito que se pode atravessá-lo 

com um salto. Este riacho chama-se Don. O outro é largo e 

chama-se Chat.

O Don corre sempre em linha reta e quanto mais ele 

corre, mais largo fica.

O Chat ora vira para um lado, ora para outro. O Don 

percorre a Rússia inteira e deságua no mar de Azov. Nele 

há muitos peixes e por ele navegam barcos de carga e 

navios a vapor.

O Chat vagueia, não sai da província de Tula e 

desemboca no rio Upa.

conto

chat e Don
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fábula

a grua e a cegonha
 um mujique preparou redes para apanhar gruas porque 

elas comiam-lhe todas as sementes. Numa rede ficaram 

presas algumas gruas e, junto delas, também uma cegonha. 

A cegonha disse para o mujique:

— Solte-me: eu não sou uma grua, sou uma cegonha. 

Nós somos aves mais respeitadas. Eu moro na casa do seu pai. 

E você pode ver pelas minhas penas que não sou uma grua.

Mas o mujique falou:

— Eu a peguei junto com as gruas, e junto com elas 

vou abatê-la.
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suDoma

conto

na província de Pskov, no distrito de Pórokhov, há um 

riacho chamado Sudoma, em cujas margens há duas 

montanhas, uma na frente da outra.

Numa das montanhas existia antigamente a 

cidadezinha de Vychgórod; na outra montanha, em tempos 

passados, os eslavos reuniam-se para os julgamentos. Os 

velhos contam que, nessa montanha, antigamente, havia 

uma corrente que pendia do céu e, quem fosse inocente, 

poderia tocá-la com a mão, enquanto que o culpado 

não conseguiria fazê-lo. Um homem tomou emprestado 

dinheiro de um outro e não pagou. Os dois foram levados à 

montanha, às margens do Sudoma, e os fizeram segurar a 

corrente. Aquele que havia dado o dinheiro ergueu o braço 
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e tocou logo a corrente. Chegou a hora de o outro fazer o 

mesmo. Este não se negou, apenas deu para segurar seu 

cajado àquele que estava sendo julgado junto com ele, para 

que suas mãos estivessem livres para alcançar a corrente, 

estendeu o braço e conseguiu alcançar a corrente. Todos 

ficaram surpresos: como, ambos tinham razão, então? 

O cajado do culpado estava oco e, dentro dele, estava 

escondido o dinheiro cuja posse ele negara. Quando ele deu 

para segurar o cajado àquele a quem ele nada devia, ele deu 

também o dinheiro e, por isso, pôde tocar a corrente. 

Desse modo, ele conseguiu enganar a todos. Só que 

a corrente subiu ao céu e, a partir desse momento, nunca 

mais desceu. Assim contam os velhos.

52

tolstoi_lo2.indd   52-53 12/17/10   5:40:51 PM



fábula

o jarDineiro e seus filhos
um jardineiro quis ensinar a seus filhos o ofício da 

jardinagem. Quando ele estava prestes a morrer, chamou-os 

e disse-lhes:

— Ouçam, meus filhos, quando eu morrer, vão até o 

vinhedo e tratem de achar o que está enterrado lá.

Os filhos pensaram que haveria um tesouro e quando 

o pai morreu, começaram a cavar, revolvendo a terra toda. 

Tesouro, não acharam, mas a terra no vinhedo ficou tão 

bem revolvida que a colheita passou a ser muito maior. E 

eles ficaram ricos.
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fábula

a coruja e a lebre
anoitecia. As corujas puseram-se a voar no bosque, dando 

voltas no barranco, à procura de presa.

Uma grande lebre cinza saiu aos pulos na clareira e 

começou a embelezar-se. Uma velha coruja, sentada sobre 

um galho, ficou olhando para a lebre. Uma coruja jovem 

perguntou-lhe:

— Por que você não a pega?

A velha coruja respondeu:

— Não tenho força – é uma lebre grande: se você a 

agarrar, levará você consigo bosque adentro.

A jovem coruja disse:

— Mas eu a agarrarei com um pé e, com o outro, me 

segurarei numa árvore.
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E a jovem coruja atirou-se sobre a lebre e enfiou-lhe as 

garras de um pé e, com o outro, preparou-se para se agarrar 

a uma árvore. Quando a lebre ia arrastando a coruja, esta se 

segurou com o outro pé à árvore e pensou:

— Não vai se soltar.

A lebre saiu em disparada e rasgou a coruja ao meio. 

Um dos pés da coruja ficou na árvore e o outro nas costas 

da lebre. No ano seguinte, um caçador matou essa lebre 

e ficou admirado quando viu que nas costas dela haviam 

crescido garras de coruja.
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fábula

o lobo e a cegonha
um lobo engasgou-se com um osso e não conseguia cuspi-lo. 

Ele chamou uma cegonha e falou:

— Cegonha, você que tem um pescoço comprido, 

enfie sua cabeça na minha garganta e retire o osso. Eu vou 

recompensá-la.

A cegonha enfiou a cabeça na garganta do lobo, retirou 

o osso e falou:

— Agora, que tal a recompensa? 

O lobo rangeu os dentes e falou:

— E você acha que foi pouca recompensa a de eu não 

ter arrancado a sua cabeça quando ela estava entre os 

meus dentes?
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história verdadeira

a águia
uma águia fez seu ninho perto de uma estrada 

movimentada, distante do mar, e criou seus filhotinhos.

Certa vez, havia gente trabalhando perto da árvore 

onde estava o ninho. A águia aproximou-se do ninho, 

voando com um grande peixe nas garras. As pessoas viram 

o peixe, rodearam a árvore, começaram a gritar e a jogar 

pedras na águia.

A águia deixou o peixe cair, as pessoas o pegaram e 

foram embora.

A águia sentou-se na beirada do ninho, os filhotes 

levantaram a cabeça e puseram-se a piar, pedindo comida. 

A águia estava cansada e não tinha forças para voar 

novamente para o mar; ela pousou no ninho, cobriu os 
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filhotes com as asas, acariciou-os, alisou suas penas como 

que lhes pedindo que esperassem um pouco. Mas, quanto 

mais ela os alisava, mais alto eles piavam.

Então, a águia voou para fora do ninho e pousou no 

galho mais alto da árvore.

Os filhotes começaram a chilrar e a piar, reclamando 

mais ainda.

Então, a águia também gritou bem alto, abriu 

as asas e voou pesadamente em direção ao mar. Ela 

voltou apenas depois do fim da tarde, voando baixo 

e em silêncio, quase rente à terra; nas garras, levava 

novamente um grande peixe.

Ao aproximar-se da árvore, olhou em volta para ver 

se não havia de novo pessoas por perto; fechou as asas 

rapidamente e sentou-se na borda do ninho.

Os filhotes levantaram a cabeça e abriram a boca, a 

águia rasgou o peixe e alimentou os filhotes.
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um pato nadava num rio à procura de peixes, mas o dia 

passou e ele não encontrou nenhum. Quando a noite 

chegou, ele viu a lua na água, pensou que fosse um peixe 

e mergulhou para apanhá-lo. Outros patos viram aquilo e 

começaram a caçoar.

Desde então o pato ficou tão envergonhado que, 

quando via um peixe na água, sentia-se intimidado, não 

mais o apanhava e acabou morrendo de fome.

fábula

o pato e a lua
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fábula

o urso na carroça
um homem que conduzia um urso resolveu ir a uma taverna, 

prendeu o urso no portão e entrou para beber. Um cocheiro 

chegou numa troica, amarrou os varais da carroça e também 

entrou na taverna. Na carroça do cocheiro havia broas. O urso 

farejou as broas, soltou-se, aproximou-se da carroça, subiu e 

remexeu no feno. Os cavalos olharam em volta e puxaram 

a carroça da taverna para a estrada. O urso agarrou-se com 

as patas às correntes, sem saber o que fazer. E, quanto mais 

a carroça andava, mais se assanhavam os cavalos. O urso 

continuava a segurar-se com as patas dianteiras às correntes 

e sacudia a cabeça ora de um lado, ora de outro. E os cavalos 

olhando para cá e para lá, indo cada vez mais depressa 

pela estrada, aos solavancos. As pessoas que passavam, mal 
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conseguiam sair do caminho. A troica corria, os cavalos 

espumavam e, na carroça, o urso se segurava às correntes,  

olhando para os lados. O urso viu que a situação estava mal 

parada – os cavalos iam matá-lo – e começou a rugir. E os 

cavalos a puxá-lo ainda mais depressa. De tanto galopar, 

chegaram até a casa deles, na aldeia. Todos foram ver que 

patear era aquele. Os cavalos pararam no pátio, junto ao 

portão. A mulher foi saber o que estava acontecendo.

— O patrão está chegando e está esquisito; pelo visto bebeu.

Ela saiu para o pátio e, em lugar do patrão, viu o urso 

saltar da carroça. O urso pulou da carroça, enfronhou-se no 

campo e sumiu no bosque.
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fábula

o lobo na poeira
um lobo queria agarrar uma ovelha da grei e foi andando 

contra o vento para que a poeira do rebanho fosse ao 

encontro dele e as ovelhas não o farejassem.

Um cão pastor viu-o e falou:

— Lobo, você faz mal em andar na poeira, seus olhos 

vão arder. 

E o lobo respondeu:

— Ardem sim, cãozinho, mas há muito tempo meus 

olhos ardem; dizem que a poeira do rebanho é muito boa 

para os olhos.
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na Semana Santa, um mujique foi ver se o gelo já havia 

começado a derreter.

Ele foi até a horta e começou a cutucar o chão com 

uma estaca. A terra estava ensopada. O mujique foi até o 

bosque. No bosque, os salgueiros já estavam com brotos. 

O mujique, então, pensou: “Se eu plantar salgueiros na 

horta, eles crescerão e servirão de proteção”. Ele pegou 

um machado, cortou dez pedaços do salgueiro, apontou 

as extremidades dos tocos que já tinham brotos, fez um 

entalhe em cada um deles e plantou-os na terra.

Todos os salgueiros brotaram rapidamente, soltando 

folhinhas na parte de cima e, na parte de baixo, sob a 

terra, também rapidamente brotavam as raizinhas. Alguns 

enraizaram-se na terra e vingaram, outros não conseguiram 

agarrar-se com as raízes, murcharam e morreram.

Quando chegou o outono, o mujique estava contente 

com os seus salgueiros: seis mudas haviam vingado. Na 

primavera seguinte, as ovelhas comeram quatro dos 

salgueirinhos e sobraram apenas dois. No ano seguinte, 

também na primavera, esses dois também foram comidos 

pelas ovelhas. Um morreu de vez, o outro se recuperou, 

enraizou-se e transformou-se em árvore. Nas primaveras 

seguintes, as abelhas zumbiam em volta do salgueiro. Na 

época de enxamear, os enxames pousavam no salgueiro 

e os mujiques corriam para recolhê-los. Muitas vezes, 

história verdadeira

o salgueiro
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as camponesas e os mujiques almoçavam e dormiam 

embaixo do salgueiro e as crianças subiam em seu tronco e 

arrancavam seus galhos para fazer varetas. 

O mujique que havia plantado o salgueiro já morrera 

há muito tempo, e a árvore continuava a crescer. O filho 

mais velho do mujique já havia cortado os ramos duas 

vezes, usando-os para fazer fogo. O salgueiro continuava a 

crescer. Cortaram-no todo em volta, nasceram calombos e, 

na primavera, ele soltou novamente seus galhinhos, mais 

finos, porém duas vezes mais abundantes que nos anos 

anteriores, como a crina de um potrinho.

O filho mais velho deixou de ser o patrão, os habitantes 

abandonaram a aldeia, mas o salgueiro continuava a 

crescer no meio do campo. Outros mujiques chegaram e 

cortaram-no, mas ele continuava a crescer. Uma tempestade 

abateu-se sobre ele, mas ele se recuperou, ramos brotaram 

do lado e ele continuou a crescer e a florescer. Um mujique 

quis abatê-lo para fazer gamelas, mas desistiu: o tronco 

estava podre. O salgueiro inclinara-se e agarrara-se à terra 

apenas por um dos lados, mas, mesmo assim, continuava a 

crescer e, a cada novo ano, as abelhas surgiam voando para 

colher o néctar de suas flores.

Certa vez, no início da primavera, alguns moleques 

juntaram-se para abrigar os cavalos embaixo do salgueiro. 

Ficaram com frio: resolveram fazer uma fogueira, juntaram 

restolhos, artemísias e gravetos. Um deles subiu no 

salgueiro e começou a quebrar seus galhos. Encheram com 

eles o oco da árvore e atearam fogo. O salgueiro assobiou, 

a sua seiva começou a ferver, dela saiu fumaça e o fogo 

começou a se alastrar; todo o seu interior enegreceu. Os 

jovens brotos murcharam e as flores feneceram. As crianças 

tocaram os cavalos para casa. O salgueiro, queimado, ficou 

sozinho no campo. Um corvo preto chegou voando, pousou 

no salgueiro e gritou:

— Como é, seu pau velho, morreu? Já não era sem tempo! 
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fábula

o rato embaixo Do celeiro
um rato morava embaixo de um celeiro. No chão do celeiro 

havia um buraquinho por onde caíam migalhas de pão. A 

vida do rato era boa, e ele queria gabar-se de sua boa vida. 

Aumentou o buraco com os dentes e convidou os outros 

ratos para visitá-lo.

— Venham — disse ele — dar um passeio até minha 

casa. Eu estou convidando. Haverá comida para todos.

Quando ele fez os ratos entrarem, viu que o buraco 

havia desaparecido completamente. O mujique notara 

aquele grande furo no chão e dera um jeito de tapá-lo.
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conto

eu estava andando pela estrada, quando escutei um grito 

atrás de mim. Era um pastorzinho. Ele corria pelo campo e 

apontava para alguma coisa. 

Olhei e vi dois lobos correndo: um já era grande e o 

outro, ainda pequeno. O lobo jovem carregava nas costas 

um cordeiro morto e segurava sua pata com os dentes. O 

lobo grande corria atrás.

Quando vi os lobos corri com o pastor atrás deles, e 

começamos a gritar. Os mujiques escutaram nossos gritos e 

acorreram com seus cães.

Assim que o lobo velho viu os cães e as pessoas, correu até 

o jovem, arrancou-lhe o cordeiro, jogou-o sobre suas costas e 

os dois lobos fugiram tão rápido que se perderam de vista.

como os lobos ensinam  
seus filhotes
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Então, o pastorzinho contou como tudo acontecera: 

de repente, um lobo grande havia saltado de um barranco, 

agarrado um cordeiro e, depois de matá-lo, pusera-se a 

arrastá-lo. 

O filhote correra ao seu encontro e atira-se sobre 

o cordeiro. O lobo mais velho fizera com que o lobinho 

carregasse o cordeiro e seguira livre, ao seu lado.

Somente com a chegada do perigo, o lobo mais velho 

interrompeu seus ensinamentos e agarrou, ele mesmo, o 

cordeiro.
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fábula

as lebres e as rãs
certa vez, as lebres reuniram-se e começaram a se queixar 

da vida:

— Se não são os homens que nos matam, são os cães, 

as águias ou qualquer outro tipo de animal. Melhor será 

morrer de vez do que viver com medo, atormentando-se. 

Vamos nos afogar!

E as lebres começaram a se atirar no lago para se 

afogar. As rãs ouviram as lebres conversarem e pularam na 

água. Então, uma delas falou: 

— Pare, pessoal! Esperemos um pouco antes de nos 

afogarmos; parece que a vida das rãs é ainda pior do que a 

nossa: elas têm medo até mesmo de nós. 
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titia conta como um 
parDal chamaDo vivinho1 
foi DomesticaDo

um pardal fez seu ninho no guarda-vento da janela de nossa 

casa e botou cinco ovinhos. Eu e minhas irmãs tínhamos 

observado como ele carregava cada fiapo de palha e cada 

peninha para trás do guarda-vento e lá trançava seu ninho.  

Depois, quando botou os ovos, nós ficamos alvoroçados. 

O pardal não chegava mais voando, trazendo penas e 

palhas, mas ficava sentado sobre os ovos. Um outro pardal 

– disseram-nos que era o marido – levava minhocas para a 

mulher e a alimentava.

Depois de alguns dias, nós escutamos um pipilar 

atrás do guarda-vento e olhamos para ver o que estava 

acontecendo no ninho dos pardais; havia cinco passarinhos 

minúsculos, sem asas e sem penas; seus bicos eram 

amarelos e fofos e as cabecinhas grandes.

Pareciam muito feios, e nós deixamos de nos encantar 

com eles; apenas de vez em quando íamos ver o que 

estavam fazendo. Muitas vezes, a mãe saía voando atrás de 

comida e quando ela voltava os pardaizinhos abriam os 

biquinhos amarelos piando, e ela distribuía pedacinhos de 

minhocas para cada um.

Pouco tempo depois, os pequenos pardais cresceram, 

cobriram-se de penugem e ficaram mais bonitos, e nós 

voltamos a observá-los mais vezes. Numa manhã, fomos 

até a janela para olhar nossos pardaizinhos e vimos o 

pardal velho caído morto, ao lado do guarda-vento. Nós 

fábula
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imaginamos que ele havia passado a noite no guarda-vento, 

adormecido lá e fora esmagado quando abriram a janela.

Pegamos o pardal e o jogamos na grama. Os 

filhotinhos piavam, inclinando a cabecinha para fora 

e abrindo o biquinho, mas não havia ninguém para 

alimentá-los.

Minha irmã mais velha disse:

— Agora não tem ninguém para dar-lhes comida; 

vamos cuidar deles!

Ficamos contentes, pegamos uma caixinha que forramos 

com um pano de algodão, acomodamos o ninho com os 

passarinhos e a levamos para dentro, no andar de cima. 

Depois, pegamos minhocas, molhamos um pedaço de pão no 

leite e começamos a alimentar os pardaizinhos. Eles comiam 

bastante, balançavam a cabecinha, limpavam o biquinho nas 

paredes da caixa e todos estavam muito alegres.

Nós os alimentamos assim o dia inteiro e estávamos 

felizes. Na manhã seguinte, quando olhamos para a 

caixinha, vimos que o menor dos pardaizinhos estava 

morto, com as patinhas enroscadas no pano de algodão. 

Tiramos o passarinho, retiramos o pano para que os outros 

não se enroscassem nele e colocamos grama e musgo 

dentro da caixa. Mas, à tardinha, mais dois pardaizinhos 

arrepiaram as penas, abriram o bico, fecharam os olhos e 

também morreram.

Dois dias depois, o quarto pardalzinho também 

morreu, sobrando apenas um. Disseram-nos que havíamos 

dado comida demais para eles.

Minha irmã chorou por causa dos nossos pardaizinhos, 

quis alimentar o último sozinha, e nós ficamos apenas 

olhando. O último dos cinco pardais era alegre, saudável e 

vivaz. Nós o chamamos Vivinho.

Vivinho viveu tanto que já voava livremente e 

conhecia seu nome.

Sempre que minha irmã gritava: “Vivinho, Vivinho!”, 

ele chegava voando, pousava no seu ombro, na sua cabeça 

ou na sua mão e ela dava-lhe algo para comer.

Depois, ele cresceu e passou a comer sozinho. Ele 

morava lá em cima, no nosso quarto; algumas vezes saía 

voando pela janela, mas sempre voltava para passar a noite 

no seu cantinho, dentro da caixa.

Numa manhã, ele não saiu da caixa para lugar 

nenhum: suas penas começaram a ficar úmidas e ele as 

arrepiou, como os outros pardaizinhos, antes de morrer. 

Minha irmã não saía de perto de Vivinho, cuidava dele, 

mas ele nada comia e nada bebia.

Passou três dias doente e morreu no quarto dia. 

Quando nós o vimos morto, caído de costas, com as 

patinhas retraídas, minhas duas irmãs e eu choramos 

tanto que nossa mãe subiu correndo para ver o que havia 
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acontecido. Quando ela se aproximou, viu o pardalzinho 

morto sobre a mesa, entendeu a nossa tristeza. Minha irmã 

passou vários dias sem comer, sem brincar, chorando o 

tempo todo.

Nós embrulhamos Vivinho no melhor retalho que 

tínhamos, o pusemos numa caixinha de madeira e o 

enterramos numa cova no jardim. Depois, fizemos um 

montinho de terra sobre a sua sepultura, e ali colocamos 

uma pedrinha.

1. Do original Jívtchik.  (N. da T.) 
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um mujique sentiu vontade de comer. Ele comprou uma broa 

e comeu-a; mesmo assim, continuava com fome. Comprou 

outra broa e comeu-a; continuava com fome. Comprou uma 

terceira broa e comeu-a, mesmo assim, continuava com 

fome. Depois, comprou uma rosca e comeu-a, ficou satisfeito. 

Então, o mujique bateu na testa e falou:

— Que bobo eu sou! Para que fui comer três broas à 

toa? Podia ter comido a rosca logo de cara.

fábula

três broas e uma rosca 
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um homem queria doar mil moedas de ouro aos pobres, 

mas não sabia a quem dar aquele dinheiro.

Foi procurar o pope1 e falou:

— Quero dar mil moedas de ouro aos pobres, mas não 

sei a quem. Fique com o dinheiro e distribua-o àqueles que 

achar melhor.

O pope respondeu:

— É muito dinheiro, eu tampouco sei a quem doá-lo: pode 

ser que eu dê muito para um e pouco para outro. Diga-me 

quais seriam os pobres e quanto dinheiro dar a cada um deles.

O homem rico respondeu:

— Se o senhor não sabe a quem dar o dinheiro, Deus o 

sabe. Dê o dinheiro ao primeiro pobre que vier visitá-lo.

Naquela mesma paróquia, vivia um homem 

necessitado. Ele tinha muitos filhos e não podia trabalhar 

porque estava doente. Uma vez, ao ler os salmos, esse 

mesmo homem encontrou estas palavras: “Eu já fui jovem, 

fiquei velho e nunca vi um justo abandonado, nem seus 

filhos pedirem pão”.

O homem pobre pensou: “Eu estou aqui, abandonado 

por Deus! E não fiz nada de mal. Vou, então, procurar o 

pope e perguntar a ele como pode uma mentira dessas 

estar nas Escrituras”.

história verdadeira

mil moeDas De ouro

1. Sacerdote do rito ortodoxo russo.  (N. da T.) 
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Ele foi ter com o pope.

O pope viu-o e disse:

— Este é o primeiro pobre que vem a minha casa.

E deu-lhe as mil moedas de ouro do homem rico.
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o tzar Piotr I encontrou um mujique na floresta. O mujique 

estava rachando lenha.

O tzar disse:

— Que Deus o ajude!

O mujique respondeu:

— É disso que eu preciso: da ajuda de Deus.

O tzar perguntou:

— Sua família é grande?

— Dois filhos e duas filhas.

— Não é tão grande assim. Para onde vai, então, o seu 

dinheiro?

— Ah, o dinheiro eu divido em três partes: a primeira, paga 

o que devo; a segunda, eu empresto; e a terceira, jogo na água.

O tzar pensou e não entendeu o que significava o 

velhote pagar uma dívida, emprestar e jogar na água.

Mas o mujique falou:

— Pago o que devo, sustentando meus pais; 

empresto, sustentando meus filhos; e jogo na água, 

criando minhas filhas.

Então, o tzar falou:

— Sua cabeça funciona bem, velhote. Agora, mostre-me 

como sair da floresta para o campo, pois não sei sair sozinho.

O mujique respondeu:

— Você achará o caminho por si só: vá reto, depois dobre 

à direita, depois à esquerda e depois novamente à direita.

história verdadeira

piotr i e o mujique
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Mas o tzar falou:

— Não entendo essas explicações. Acompanhe-me até lá.

— Não tenho tempo, senhor, para levá-lo a lugar 

nenhum: para nós, camponeses, um dia vale muito.

— Se vale muito, pagarei o que for.

— Vamos, então, já que vai pagar.

Sentaram-se na carroça do mujique e foram.

Durante o caminho, o tzar perguntou ao mujique:

— Meu velho, você já esteve longe daqui?

— Já, estive num lugar ou outro.

— E já viu o tzar?

— Não vi o tzar, mas gostaria de vê-lo.

— Já que é assim, quando chegarmos ao campo você o verá.

 — E como saberei que é ele?

 — Todos estarão sem chapéu, só o tzar terá um.

Eis que chegam ao campo. As pessoas viram o tzar e 

todas foram tirando o chapéu. O mujique olhava, olhava, 

mas não via o tzar.

Até que ele perguntou:

 — Mas onde está o tzar?

Piotr Aleksiéevitch respondeu-lhe:

 — Veja, apenas nós dois estamos de chapéu: um de nós 

é o tsar.
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história verdadeira

o cachorro valente
um proprietário de terras comprou um filhote de 

perdigueiro na cidade, levou-o consigo para o campo na 

manga de sua peliça. Sua mulher gostou do cachorrinho e 

criou-o nas dependências dos empregados. O filhote cresceu 

e passaram a chamá-lo Amiguinho1.

Ele ia caçar com o patrão, vigiava a casa e brincava 

com as crianças.

Um dia, um cachorro entrou correndo no jardim. Ele 

corria pelo atalho com o rabo abaixado, a boca aberta e, de 

sua boca escorria saliva. As crianças estavam no jardim.

O proprietário viu o cachorro e gritou:

1. No original, Drujok, “amiguinho”. (N. da T.)
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— Crianças, corram depressa para casa. Este cachorro 

está com raiva!

As crianças ouviram que o pai gritava, mas não 

viram o cachorro e correram justamente na direção dele. 

O cachorro louco tentou pular sobre um dos meninos, 

mas, bem nessa hora, Amiguinho saltou sobre ele e os dois 

começaram a morder-se. 

As crianças saíram correndo, mas quando Amiguinho 

voltou para casa, estava ferido e com o pescoço 

ensanguentado. 

Dez dias depois, Amiguinho começou a ficar muito 

quieto; não bebia, não comia e queria morder outros cães. 

Fecharam-no num quarto vazio.
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As crianças não entendiam porque haviam fechado 

Amiguinho e foram vê-lo escondidos.

Abriram a porta e começaram a chamar Amiguinho. 

Amiguinho quase as derrubou, saiu correndo para o pátio 

e deitou-se na grama, sob um arbusto. Ao vê-lo, a mãe o 

chamou, mas ele não obedeceu, não abanou o rabo e nem 

olhou para ela. Seus olhos estavam turvos, e de sua boca 

escorria saliva. Então a mulher chamou o marido e falou:

— Venha depressa, alguém soltou Amiguinho e ele está 

irreconhecível. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. 

O marido pegou uma espingarda e aproximou-se 

de Amiguinho. Fez pontaria, mas a mão tremia-lhe. 

Disparou, mas o tiro não pegou na cabeça, atingiu 

Amiguinho nas costas. 

O cachorro ganiu e perdeu os sentidos.

O homem aproximou-se para ver o que havia 

acontecido com ele.

As costas do cachorro estavam ensanguentadas e as 

patas de trás, feridas.

Amiguinho aproximou-se do dono e começou a 

lamber-lhe a perna. O homem estremeceu, pôs-se a chorar e 

voltou rapidamente para casa. 

Então, chamaram um caçador que, com sua 

espingarda, acabou de matar o cachorro e o levou embora.
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Dois cavalos estavam carregando seus fardos. O cavalo da 

frente carregava-o sem dificuldade, mas o de trás, atrasava-

se. Passaram a carga do cavalo de trás para o cavalo da 

frente. Quando tudo foi transferido, o cavalo de trás ficou 

bem aliviado e disse ao da frente:

— Agora é você quem vai suar e sofrer. Quanto mais 

você se esforçar, mais vão atormentá-lo. 

Quando chegaram à hospedaria, o dono falou:

— Para que vou alimentar dois cavalos e carregar as 

coisas num só? É melhor alimentar bem um deles e matar o 

outro. Pelo menos ficarei com a pele.

E assim ele fez.

fábula

Dois cavalos
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em Londres havia uma exposição de feras e, para vê-las, 

pagava-se com dinheiro ou com cachorros e gatos que 

serviam de alimento para os animais.

Um homem foi visitar a exposição: ele pegou um 

cachorrinho na rua e levou-o até as feras. Deixaram-no 

entrar, pegaram o cachorrinho e jogaram-no na jaula do 

leão para que ele o comesse.

O cachorrinho pôs o rabo entre as pernas e meteu-se 

num canto da jaula. O leão aproximou-se dele e cheirou-o.

O cachorrinho deitou-se de costas, levantou as 

patinhas e começou a abanar o rabo.

O leão tocou-o com a pata e virou-o para cima.

O cachorrinho pulou e ficou de pé na frente do leão 

com as patas dianteiras erguidas.

O leão olhou para o cachorrinho, virou a cabeça para 

um lado e para outro, e não mexeu nele.

Quando o patrão jogou carne para o leão comer, ele 

arrancou um pedaço e deixou-o para o cachorrinho.

À noitinha, quando o leão deitou-se para dormir, o 

cachorrinho deitou-se ao seu lado e colocou a cabeça sobre 

a pata do leão.

Desde então, o cachorrinho passou a viver na mesma 

jaula com o leão; o leão não o incomodava, comia o que lhe 

davam, dormia com o cachorrinho, e de vez em quando 

brincava com ele.

história verdadeira

o leão e o cachorrinho
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Uma vez, um homem foi visitar a exposição e 

reconheceu o cachorrinho; disse que ele lhe pertencia e 

pediu-o de volta ao dono dos animais. O patrão ia devolvê-

lo, mas tão logo começaram a chamá-lo para tirá-lo da 

jaula, o leão eriçou os pelos e rugiu.

Assim, o leão e o cachorrinho viveram um ano inteiro 

na mesma jaula.

Depois de um ano, o cachorrinho adoeceu e morreu. 

O leão parou de comer, ficava cheirando o cachorrinho o 

tempo inteiro, lambia-o e o tocava com a pata.

Quando ele percebeu que o cachorro estava morto, deu 

um salto, eriçou o pelo, começou a bater com a cauda nos 

flancos, jogou-se contra as grades da jaula e pôs-se a morder 
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a tranca e o chão.

Debateu-se o dia inteiro, ficou agitado dentro da jaula 

e rugiu; depois se deitou ao lado do cachorrinho morto e 

acalmou-se. O patrão tentou retirar o cachorrinho, mas o 

leão não deixou ninguém se aproximar dele.

Ele pensou que o leão esqueceria o seu desgosto 

se lhe dessem outro cachorrinho, e soltou na jaula um 

cachorrinho vivo; mas o leão o estraçalhou imediatamente. 

Depois, abraçou o cachorrinho morto com as patas, e assim 

permaneceu por cinco dias.

No sexto dia, o leão morreu.
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fábula

a herança justa
um mercador tinha dois filhos. O mais velho era o preferido 

do pai que queria lhe deixar a herança inteira. A mãe sentia 

pena do filho mais moço e pediu ao marido para não levar 

a idade dos filhos em conta ao dividir a herança: ela queria, 

de todo jeito, dar o mesmo a cada um. O mercador ouviu-a 

sem dar a sua opinião.

Uma vez, a mãe estava sentada à janela e chorava. Um 

andarilho aproximou-se e perguntou-lhe o motivo do choro.

Ela disse:

— Como não chorar? Os dois filhos são iguais para 

mim, e o pai quer dar tudo a um deles e nada ao outro. Eu 

pedi ao meu marido que não dissesse nada aos filhos até eu 

não encontrar um jeito de ajudar o mais novo. Mas eu não 
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tenho dinheiro próprio e não sei como aliviar a minha dor.

O andarilho disse:

— É fácil aliviar a sua dor. Procure seus filhos e diga-

lhes que o mais velho herdará toda a fortuna e o mais novo, 

nada; e ambos acabarão tendo partes iguais.

Tão logo soube que não lhe caberia nada, o filho mais 

novo foi para um país estrangeiro onde aprendeu artes e 

ofícios, enquanto o mais velho continuou vivendo junto 

com o pai e não aprendeu nada, pois sabia que seria rico.

Quando o pai morreu, o mais velho não tinha 

aprendido a fazer nada e gastou todas as suas posses, ao 

passo que o mais jovem aprendeu a ganhar a vida num país 

estrangeiro e tornou-se rico.
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