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Papai Noel e o Ratinho 
Certa vez, na véspera de Natal, o Papai Noel parou em 
uma certa casa para encher as meias das crianças. 
Enquanto fazia isso, ficou surpreso ao encontrar um 
ratinho acordado e o observando. Papai Noel 
cumprimentou o rato calorosamente e disse: "Feliz Natal, 
amiguinho." O rato respondeu: "O mesmo para você, 
senhor." Papai Noel, achando a 
presença do rato divertida, 
disse: "Você é muito bem-vindo 
para ficar e me assistir."


Enquanto o Papai Noel enchia 
as meias com brinquedos, ele 
declarou orgulhosamente que 
já não cabia mais nada. Mas o 
rato tinha outras ideias. Com 
um brilho nos olhos, ele 
educadamente sugeriu que havia mais uma coisa que ele 
poderia colocar nas meias. Papai Noel, pensando que o 
rato estava brincando, riu e disse: "Será que eu não sei 
fazer bem feito? Enchendo meias todos esses anos, eu 
já deveria ter pego o jeito.”


O Papai Noel então ofereceu um desafio ao camundongo 
e deu-lhe permissão para tentar encaixar mais alguma 
coisa na meia. O camundongo, com uma risada, foi até a 



meia e fez um pequeno buraco na ponta. Ele então olhou 
para o Papai Noel e disse: "Agora, por favor, bom Papai 
Noel, coloquei mais alguma coisa. Pois você reconhecerá 
que aquele buraquinho não estava lá antes.”


O Papai Noel não pôde deixar de rir da piada inteligente 
do rato e prometeu a ele um queijo de Natal por seu 
truque inteligente. E, se alguém duvidasse da veracidade 
dessa história, o Papai Noel poderia mostrar a eles a 
própria meia com o buraco que o ratinho havia roído.



