
     

                      A Formiguinha e a Neve



A Formiguinha e a Neve

Para ouvir essa história, feche os olhos e imagine uma
cidadezinha bem bonita, onde bicho fala e homem
entende. Ali havia um formigueiro que trabalhava sem
parar. ficava o dia inteiro procurando alimento para
que quando o inverno chegasse ele não lhe faltasse.
Nos dias difíceis de trabalho, a formiguinha se alegrava
com o canto de Dona Cigarra.
_Como é bom ouvir a cigarra cantando!
 Um dia, sabendo que o inverno estava chegando, ela
correu para ir buscar uma última folhinha que havia
deixado perto de uma linda árvore.



No caminho de repente, sem avisar, caiu um floco de
neve bem em cima de seu pezinho. E a pobrezinha
ficou presa ali. Desesperada sem saber como soltar o
seu pezinho dali, ficou com medo de morrer de fome
ou frio, e começou a gritar:
 _ Socorro! Quem vai me libertar desse floquinho de
neve?
Foi quando viu o Sol no alto do céu e pediu:
_Ó Sol, tu que és tão forte, derreta a neve e desprenda
o meu pezinho....
O Sol respondeu:
_ Pobre formiguinha, eu não sou tão forte assim...Mais
forte do que eu é o Muro que me tapa.



A Formiguinha virou-se para o muro e pediu...
_ Ó Muro, tu que és tão forte, que tapa o Sol, que
derrete a Neve, desprende o meu pezinho!
O Muro virou-se p-ara a Formiguinha e respondeu...
_Pobre Formiguinha, não posso te ajudar, mais forte do
que eu és o Rato que me rói...
Desanimada a Formiguinha viu um rato, que apressado
passava perto do muro e pediu:
_Ó Rato, Tu que és tão forte que rói o Muro, que tapa o
Sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho!
O Rato, fugindo apressado do frio, respondeu:
_Pobre Formiguinha! Mais forte do que eu, é o Gato que
me come!
Já com pouca força a Formiguinha avistou o Gato e
pediu:
_Ó Gato, tu que és tão forte, que come o rato, que rói o
Muro, que tapa o Sol, que derrete a neve, desprende o
meu pezinho!
 



O Gato sempre caindo de sono, respondeu:
-O Cão é mais forte do que eu, ele vive me
perseguindo....
Desanimada, sem saber como sair dali, viu um Cão que
passava por perto e pediu:
_ Ó Cão, tu que és tão forte, que persegue o Gato, que
come o Rato, que rói o Muro, que tapa o Sol, que
derrete a neve, desprende meu pezinho....



O Cão sem dar muita atenção para a formiguinha,
respondeu:
_Mais forte do que eu, é o Homem que me bate.
 Já perdendo a coragem de viver, sentindo o frio
aumentar, viu um Homem vindo ao longe. Quando ele
chegou perto, ela implorou:
Ó Homem, tu que és tão forte, que bate no Cão, que
persegue o Gato, que come o Rato, que rói o Muro, que
tapa o Sol, que derrete a neve, desprende o meu
pezinho! 



O Homem, sentado em uma pedra, preocupado só com
a sua vida, respondeu:
_ Mais forte do que eu, é a Morte que me mata!
Já bem fraquinha e com muito medo, viu a Dona Morte
se aproximar e implorou:
_ Dona Morte, a senhora que é tão forte, que mata o
Homem, que bate no Cão, que persegue o Gato, que
come o Rato, que rói o Muro, que tapa o Sol, que
derrete a neve, desprende o meu pezinho!



A Dona Morte disse:
_Mais forte do que eu, é Deus _e desapareceu.
A Formiguinha, fraquinha e com muito frio, levantou
para o céu o último olhar, com o restinho de suas
forças pediu:
_ Ó Deus, tu que és mais forte do que a Morte, que
mata o Homem, que bate no Cão, que persegue o
Gato, que come o Rato, que rói o Muro, que tapa o Sol,
que derrete a Neve, desprende o meu pezinho!
E Deus em sua infinita bondade,fez surgir a Primavera.
Então o Sol surgiu, as flores brotaram, e o floquinho de
neve derreteu..
E a Formiguinha?
Voltou para casa, muito feliz e agradecida.
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