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O menino e o lobo 
Um menino pastor cuidava das ovelhas de seu mestre 
perto de uma floresta escura não muito longe da aldeia. 
Logo ele achou a vida no pasto muito monótona. Tudo o 
que ele podia fazer para se divertir era conversar com 
seu cachorro ou tocar sua flauta de pastor.

Um dia, enquanto observava as ovelhas e a floresta 
silenciosa, e pensando no que faria se visse um lobo, ele 
pensou em um plano para se divertir.

Seu mestre lhe disse para pedir ajuda caso um lobo 
atacasse o rebanho, e os aldeões o expulsariam. Então 
agora, embora ele não tivesse visto nada que se 
parecesse com um lobo, ele correu em direção à aldeia 
gritando a plenos pulmões: “Lobo! Lobo!"

Como ele esperava, os aldeões que ouviram o grito 
largaram o trabalho e correram muito excitados para o 
pasto. Mas quando eles chegaram lá, encontraram o 
menino dobrado de tanto rir da peça que ele havia 
pregado neles.

Alguns dias depois, o pastor gritou novamente: “Lobo! 
Lobo!" Mais uma vez, os aldeões correram para ajudá-lo, 
apenas para serem ridicularizados novamente.


Então, uma noite, quando o sol estava se pondo atrás da 
floresta e as sombras se projetavam sobre o pasto, um 
lobo realmente surgiu do mato e caiu sobre a ovelha.




Aterrorizado, o menino correu 
em direção à aldeia gritando 
“Lobo! Lobo!" Mas embora os 
aldeões tenham ouvido o grito, 
eles não correram para ajudá-
lo como antes. “Ele não pode 
nos enganar de novo”, disseram 
eles.

O lobo matou muitas das 
ovelhas do menino e depois fugiu para a floresta.


