
O Coelho, o Texugo e os Insetos

--O Dia dos Insetos vai ser muito 
maneiro! Se o texugo Samir não 
estragar tudo -- disse o coelho Billy 
para o papai e a mamãe coelhos 
durante o jantar, quando a primavera 
estava quase chegando ao fim.

--Qual a programação para o Dia 
dos Insetos?-- perguntou a mamãe.

--Ah, é muito legal! Estivemos 
estudando sobre insetos na aula de 
ciências, e amanhã vamos para a 
floresta e faremos uma competição 
para ver quantos tipos diferentes 
de insetos cada equipe consegue 
colocar dentro de um recipiente de 
vidro. O único problema é que o 
texugo Samir foi escolhido para ser o 
meu companheiro de equipe. Não 
sei por que o professor Ramos me 
colocou com ele. Eu queria muito 
fazer o Dia do Inseto com o Alex, 
mas em vez disso estou com o Samir.

-- Qual é o problema com o Samir?-- 
perguntou o papai.

--Ele acha que sabe tudo, e não me 
deixa falar. É muito mandão e sempre 
quer que tudo seja do jeito dele -- 
respondeu Billy bufando de raiva.

Billy e os 

Amigos

--Isso é difícil --concordou a mamãe coelha. --Você sugeriu que se revezassem para tomar decisões? Às vezes 
funciona.

--Eu sei. Já tentei isso, mas não funcionou.

--Filho, tenho certeza que vai dar tudo certo -- disse o pai. Aprender a trabalhar com os outros, até mesmo 
pessoas que você acha que não conseguiria, é uma lição muito importante. Fora isso, você está pronto para 
o grande dia de amanhã?”



--Sim, estou pronto. Já sei exatamente o que devo 
procurar -- disse Billy, contente consigo mesmo. 
-- Insetos têm exoesqueletos, o corpo dividido em 
três segmentos, seis pernas, um par de antenas e a 
maioria tem dois pares de asas.

--Bem -- disse o pai -- na verdade, alguns insetos só 
possuem um par de asas…

--Como as moscas. Eu já sei disso -- disse Billy rolando 
os olhos.

--Eu lembro que quando tinha a sua idade -- disse 
a mãe – adorava o Dia dos Insetos! Eu gostava 
de procurar em lugares que mais ninguém tinha 
procurado. Revirava troncos velhos e …

--Eu já sei qual é o melhor lugar – respondeu.

Billy nem se deu ao trabalho de pedir desculpa 
por interromper a mãe. Ele achava que já sabia o 
suficiente sobre o Dia dos Insetos e não precisava da 
ajuda de mais ninguém. Às vezes Billy achava que 

sabia mais do que os seus amigos, e talvez até mais 
do que os pais. 



--Eu conheço o melhor lugar para encontrar insetos! 
-- disse Billy para Samir. O ônibus escolar havia 
levado a turma do professor Ramos até ao limite 
da floresta, e agora as equipes tinham exatamente 
uma hora para recolher o maior número possível de 
diferentes tipos de insetos. 

--Eu também -- respondeu Samir. -- Tem um lugar 
perto do laguinho Mariano, onde se encontram os 
melhores insetos.

--Um laguinho? Você vai nos fazer perder! Eu 
realmente sei onde é o melhor lugar! Tem todos 
aqueles troncos caídos ali na floresta, e tenho 
certeza que tem muitas centopeias, minhocas e 
todo tipo de insetos rastejando debaixo deles.



--Tudo bem. Então vá sozinho, e eu vou para o laguinho!

--Mas é para trabalharmos juntos, em equipe …

--Bem, pode vir comigo para o laguinho a hora que quiser -- disse 
Samir, seguindo em direção ao laguinho Mariano. -- Além disso, 
sou um mês mais velho que você, então deveria me escutar.

Billy ficou ali parado por um momento olhando Samir indo 
embora. “Eu vou provar para o Samir”, pensou consigo mesmo, 
e depois seguiu em direção à floresta.

Billy descobriu que revirar troncos para encontrar insetos era 
muito mais difícil do que ele imaginara, e que ele não era 
tão forte quanto achava. Reparou em outras equipes que 
trabalhavam juntas para virarem os troncos, e reclamou 
silenciosamente que o Samir deveria ter ido com ele em 
vez de ir embora sozinho. Depois de vários empurrões, 
conseguiu virar um tronco, mas demorou tanto que quando 
finalmente conseguiu a maioria dos insetos já havia 
escapado. 



Logo o professor Ramos soprou o apito e 
começou a verificar que todos haviam 
colocado os troncos de volta nas suas 
posições originais. Todas as outras equipes 
tinham potes cheios de insetos, mas Billy só 
conseguiu fazer com que uma centopeia 
entrasse no dele. “Isso é terrível” pensou. 
Logo depois, viu Samir caminhando em 
direção ao ônibus. Samir também não 
parecia estar satisfeito, e no pote dele só 
tinha uma libélula. 

--Vamos perder e a culpa é toda sua -- 
Samir sussurrou para Billy no caminho de 
volta à escola. -- Tinha tantos insetos que 
não sabia por onde começar, e acabei só 
pegando um.

-- Olha, se você tivesse vindo comigo, teria 
me ajudado a revirar os troncos e então eu 
teria pegado muitos e muitos 
insetos -- disse Billy bufando 
de raiva.

Billy e Samir se 
ignoraram durante 
o resto da viagem 
de volta à escola.





Billy chegou em casa aquele dia muito chateado. 

--O Dia dos Insetos foi horrível! Eu não quero ir para a escola 
amanhã.

--Por quê? O que houve Billy? -- perguntou a mãe.

--Samir e eu recolhemos apenas dois insetos, mas Alex 
e Filipe pegaram pelo menos uns vinte! É tudo culpa do 
Samir! Ele acha que sabe tudo, nunca me deixa terminar 
as frases. Ele nunca me escuta e tenho certeza que teria 
ganhado se estivesse com Alex. Alex sempre me escuta e 
faz o que digo pra ele fazer.

--Alex realmente age como um bom amigo -- concordou 
a mãe enquanto o ajudava a tirar a jaqueta e a mochila. 
-- Eu com certeza não gosto quando os outros não me 
escutam, ou quando me interrompem enquanto estou 
tentando dizer algo. Acho que quase todo mundo pensa 
assim.

Billy ficou corado. Lembrou-se do seu comportamento 
durante o jantar no dia anterior.

--Sabe de uma coisa -- continuou a mãe -- acho que 
talvez o Samir esteja sentindo o mesmo que você neste 
momento. Como se sentiria se eu ou o seu pai sempre 
respondêssemos ‘Eu já sei isso’ quando você nos conta o 
que aprendeu na aula?

--Mas você não faria isso -- protestou Billy.

--Não, claro que não, porque nós amamos você. Nós o 
escutamos para demonstrar o nosso interesse por você, 
mesmo que seja algo que já sabemos.

--Ah -- disse Billy --agora entendo.

--Sabe, Billy, se você tentasse escutar o que Samir está 
dizendo, talvez aprendesse coisas que ainda não sabe. E 
mesmo que apenas escute coisas que já sabe, pode ser 
que encontre algo mais.

--O que mamãe? -- perguntou Billy.

--Um amigo -- respondeu a mamãe.





No dia seguinte, Billy e Samir estavam sentados um do lado 
do outro, e as diferentes equipes se amontoavam em volta 
de seus potes de vidro e cadernos, escrevendo observações 
resumidas sobre as características de cada inseto e aonde fora 
encontrado.

Samir não disse muito quando Billy o viu no corredor. Billy 
pensou no que sua mãe havia dito no dia anterior, sobre talvez 
encontrar um amigo. 

--Gosto da sua libélula – disse Billy.

Samir pareceu ficar surpreso. 

--É mesmo? É uma libélula raríssima, por isso passei todo o meu 
tempo tentando pegá-la. Você sabia que quando as libélulas 
são mais novas, elas têm este negócio especial na cabeça que 
parece uma lança e o usam para apanhar peixes pequenos?

--Eu não sabia -- disse Billy um pouco surpreso.

--E elas comem mosquitos, e uma vez encontraram o fóssil 
de um mosquito que media setenta centímetros! Atualmente 
ainda existe um tipo de libélula que mede 17 centímetros de 
comprimento.
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--Legal! Você falaria tudo isso na nossa apresentação?

Samir de repente pareceu ficar inseguro. 

-- Você realmente acha que vai ser bom o suficiente? Todas as 
outras crianças tem muitos insetos …

--Mas ninguém tem uma libélula! -- disse Billy triunfantemente.

--É verdade! – respondeu Samir e depois fez uma pausa. -- Sabe 
de uma coisa, se ontem tivéssemos trabalhado juntos, acho que 
teríamos uma boa chance de ganhar.

--Podemos trabalhar juntos e ganhar no ano que vem -- disse 
Billy. --E este ano, podemos ganhar o prêmio dos fatos mais 
interessantes!

Samir e Billy sorriram um para o outro. “E talvez este ano eu 
tenha ganho mais uma coisa. Talvez tenha ganho mais um 
amigo”, pensou Billy.

O Fim
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