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As rãs que desejavam um rei 
Os Sapos estavam cansados de governar a si mesmos. 
Eles tinham tanta liberdade que isso os mimou, e eles 
não faziam nada além de sentar-se coaxando de 
maneira entediada e desejando um governo que pudesse 
entretê-los com a pompa e ostentação da realeza e 
governá-los de maneira que eles soubessem que estavam 
sendo governados. Nenhum governo café com leite para 
eles, declararam. Então eles enviaram uma petição a 
Júpiter pedindo um rei.

Júpiter viu que criaturas simples e tolas eles eram, mas 
para mantê-los quietos e fazê-los pensar que tinham um 
rei, ele jogou um enorme tronco, que caiu na água com 
grande estrondo. As rãs se esconderam entre os juncos 
e a grama, pensando que o novo rei fosse algum gigante 
terrível. Mas eles logo descobriram como Rei Tronco era 
manso e pacífico. Em pouco tempo, as rãs mais jovens o 
usavam como plataforma de mergulho, enquanto as rãs 
mais velhas faziam dele um ponto de encontro, onde 
reclamavam em voz alta a Júpiter sobre o governo.

Para ensinar uma lição aos sapos, o governante dos 
deuses agora enviou uma Garça para ser o rei da Terra 
dos Sapos. A Garça provou ser um tipo de rei muito 
diferente do velho Rei Tronco. Ela engoliu os pobres 
Sapos a torto e a direito e eles logo viram como haviam 
sido tolos.




Em lamentos, eles imploraram a 
Júpiter que levasse embora o 
cruel tirano antes que todos 
fossem destruídos.

"Como assim?!" gritou Júpiter 
“Vocês ainda não estão 
contentes? Vocês têm o que 
pediram e, portanto, só podem 
culpar a si mesmo por seus 
infortúnios.”


