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A Coruja E O Gafanhoto 
A Coruja sempre tira o sono dela durante o dia. 
Então, depois do pôr-do-
sol, quando a luz rósea 
desaparece do céu e as 
sombras se erguem 
lentamente pela floresta, 
ela sai se agitando e 
piscando da velha árvore 
oca. Agora seu estranho 
“hoo-hoo-hoo-oo-oo” 
ecoa pela floresta 
silenciosa, e ela começa 
sua caça aos insetos e 
besouros, sapos e ratos 
que ela tanto gosta de 
comer.


Agora havia uma certa 
velha Coruja que se 
tornara muito zangada e difícil de agradar à medida 
que crescia, especialmente se algo perturbasse seu 



sono diário. Em uma tarde quente de verão, enquanto 
ela cochilava em sua toca no velho carvalho, um 
gafanhoto próximo começou uma música alegre, mas 
muito rouca. A cabeça da velha coruja saiu da 
abertura na árvore que lhe servia tanto de porta 
quanto de janela.


“Saia daqui, senhor,” ela disse ao Gafanhoto. “Você 
não tem boas maneiras? Você deveria pelo menos 
respeitar minha idade e me deixar dormir quieta!”


Mas o Gafanhoto respondeu atrevidamente que tinha 
tanto direito ao seu lugar ao sol quanto a Coruja 
tinha ao seu lugar no velho carvalho. Então ele 
começou uma melodia mais alta e ainda mais áspera.


A velha e sábia Coruja 
sabia muito bem que 
não adiantaria discutir 
com o Gafanhoto, nem 
com ninguém mais. Além 
disso, seus olhos não 
eram suficientemente 
aguçados durante o dia 
para permitir que ela 

punisse o Gafanhoto como ele merecia. Então ela 



deixou de lado todas as palavras duras e falou muito 
gentilmente com ele.


“Bem, senhor,” ela disse, “se eu devo ficar acordada, 
vou me acomodar para apreciar seu canto. Agora que 
penso nisso, tenho aqui um vinho maravilhoso, enviado 
do Olimpo, do qual me disseram que Apolo bebe antes 
de cantar aos deuses supremos. Por favor, suba e 
prove essa deliciosa bebida comigo. Sei que vai fazer 
você cantar como o próprio Apolo.


O tolo Gafanhoto foi levado pelas palavras lisonjeiras 
da Coruja. Ele saltou para a toca da Coruja, mas 
assim que ele estava perto o suficiente para que a 
velha Coruja pudesse vê-lo claramente, ela se lançou 
sobre ele e o comeu.


