
 
 

A MENINA QUE NÃO FALAVA  

Certo dia, um rapaz viu uma rapariga muito bonita e apaixonou-se por ela. Como se queria casar com ela, no 
outro dia, foi ter com os pais da rapariga para tratar do assunto.   

— Essa nossa filha não fala. Caso consigas fazê-la falar, podes casar com ela, responderam os pais da rapariga.   

O rapaz aproximou-se da menina e começou a fazer-lhe várias perguntas, a contar coisas engraçadas, bem 
como a insultá-la, mas a miúda não chegou a rir e não pronunciou uma só palavra. O rapaz desistiu e Foi-se 
embora.   

Após este rapaz, seguiram-se outros pretendentes, alguns com muita fortuna, mas, ninguém conseguiu fazê-
la falar.   

O último pretendente era um rapaz sujo, pobre e insignificante. Apareceu junto dos pais da rapariga dizendo 
que queria casar com ela, ao que os pais responderam:   

— Se já várias pessoas apresentáveis e com muito dinheiro não conseguiram fazê-la falar, tu é que vais 
conseguir? Nem penses nisso!   

O rapaz insistiu e pediu que o deixassem tentar a sorte. Por fim, os pais acederam.  O rapaz pediu à rapariga 
para irem à sua machamba, para esta o ajudar a sachar. A machamba estava carregada de muito milho e 
amendoim e o rapaz começou a sachá-los.   

Depois de muito trabalho, a menina ao ver que o rapaz estava a acabar com os seus produtos, perguntou-lhe:  

— O que estás a fazer?   

O rapaz começou a rir e, por fim, disse para regressarem a casa para junto dos pais dela e acabarem de uma 
vez com a questão.  Quando aí chegaram, o rapaz contou o que se tinha passado na machamba. A questão foi 
discutida pelos anciãos da aldeia e organizou-se um grande casamento.   

Fonte: Histórias africanas. Janelas! 2- contar. http://caracol.imaginario.com/estorias/index.html 

A GAZELA E O CARACOL  

Uma gazela encontrou um caracol e disse-lhe:  

 — Tu, caracol, és incapaz de correr, só te arrastas pelo chão.   

O caracol respondeu:   

 — Vem cá no Domingo e verás!   

O caracol arranjou cem papéis e em cada folha escreveu: «Quando vier a gazela e disser "caracol", tu 
respondes com estas palavras: "Eu sou o caracol"». Dividiu os papéis pelos seus amigos caracóis dizendo-lhes:   

 — Leiam estes papéis para que saibam o que fazer quando a gazela vier.   

No Domingo a gazela chegou à povoação e encontrou o caracol. Entretanto, este pedira aos seus amigos que 
se escondessem em todos os caminhos por onde ela passasse, e eles assim fizeram.   

Quando a gazela chegou, disse:   

 — Vamos correr, tu e eu, e tu vais ficar para trás!   

O caracol meteu-se num arbusto, deixando a gazela correr.  Enquanto esta corria ia chamando:   

 — Caracol!   

E havia sempre um caracol que respondia:   

 — Eu sou o caracol.   

Mas nunca era o mesmo por causa das folhas de papel que foram distribuídas.   

A gazela, por fim, acabou por se deitar, esgotada, morrendo com falta de ar. O caracol venceu, devido à 
esperteza de ter escrito cem papéis.   

Fonte: http://www.terravista.pt/Bilene/4619/Conto1.htm 


