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Ririro 

A história que o leite me contou 
Você bebeu um bom e doce leite esta manhã?

Sim! Bem, eu também, e deixe-me contar a história que 
ele me contou enquanto estava, branco e cremoso, no 
copo alto.

Veja bem, quando eu o estava levando aos lábios, parecia 
tão espumante e fresco que eu disse: "Bom leite, diga-
me de onde você veio antes de comprá-lo na 
mercearia?"

O leite borbulhou um pouco, depois se acalmou e disse: 
"Sim, vou lhe contar. Antes de você me comprar, eu 
estava em uma garrafa com tantas outras garrafas, em 
uma caixa de gelo escura e fresca no centro de 
distribuição onde trememos e sentimos muito frio."

"Então é isso que te deixa tão frio agora, não é?" disse 
eu. "Sim", borbulhou o leite. "Bem, antes de morar no 
centro de distribuição, eu nadava com tantos outros 
leites em uma lata de leite muito grande, no interior, 
esperando para ser engarrafado e transportado para a 
cidade"

"Oh!" Interrompi: "Não sabia que você vinha do interior. 
Você cresce em árvores ou no solo?"

O leite riu tanto e tremeu tanto que quase se derramou 
na toalha e tive medo que quebrasse o copo. Assim que 
pôde falar novamente, disse: "Meu Deus! Você não sabia 
que antes de eu ser colocado na lata de leite, eu vim 
direto da velha 'vaca mandona', que fica no prado perto 



do rio, ruminando? Mas antes disso, e antes de eu ser 
branco, leite cremoso como você me vê agora, cresci alto 
e verde na margem do rio. Não é de admirar que você 
pareça surpreso. Sim, eu era a grama para a boa e 
velha vaca comer ."

"E antes de ser leite você era grama! Que engraçado! E 
antes disso?"

"Essa é uma história muito 
longa", ondulou o leite; "muito 
difícil para contar e para você 
entender."

"Mas para onde você vai depois 
que eu beber de você?" Eu 
perguntei.

"Oh, depois que você me 
beber", respondeu o leite, "eu 
me transformo em sangue rico e vermelho, para fazer 
seu corpo crescer forte e saudável."


"Querido, bom leite", disse eu, enquanto mais uma vez 
levava o copo aos lábios, "então não vou dizer adeus a 
você antes de bebê-lo, mas agradecerei à boa e velha 
vaca por tê-lo dado. “


Então bebi o leite fresco e doce, mas me lembrei de sua 
história para contar a você.



