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Os animais e a peste 
Era uma vez uma peste severa que assolava os animais. 
Muitos morreram, e os que sobreviveram ficaram tão 
doentes que não se importavam com comida nem bebida, 
e se arrastavam apaticamente. Uma galinha jovem e 
gorda não poderia mais tentar a Sra. Raposa para 
jantar, nem um tenro cordeiro despertaria o apetite de 
Sr. Lobo.

Por fim, o Leão decidiu convocar um conselho. Quando 
todos os animais estavam reunidos, ele se levantou e 
disse:

“Queridos amigos, acredito que os deuses enviaram esta 
praga sobre nós como punição por nossos pecados. 
Portanto, o mais culpado de nós deve ser oferecido em 
sacrifício. Talvez assim possamos obter perdão e cura 
para todos.

“Vou confessar todos os meus pecados primeiro. Admito 
que fui muito ganancioso e devorei muitas ovelhas. Elas 
não me fizeram nenhum mal. Tenho comido cabras, 
touros e veados. Para dizer a verdade, até comi um 
pastor uma vez.”

“Agora, se eu for o mais culpado, estou pronto para ser 
sacrificado. Mas acho melhor que cada um confesse seus 
pecados como eu fiz. Então poderemos decidir com toda 
a justiça quem é o mais culpado”.

“Sua majestade,” disse a Raposa, “você é bom demais. 
Pode ser um crime comer ovelhas, essas estúpidas 



cabeças de carneiro? Não, não, majestade. Você lhes deu 
grande honra ao comê-los.”

“E no que diz respeito aos pastores, todos nós sabemos 
que eles pertencem a essa raça insignificante que finge 
ser nossos mestres.”



