
 Era uma vez...
Os Três Porquinhos
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E      ra uma vez 3 porquinhos 
       viviam felizes na casa 
 sua mãe. Como eles já estavam
ficando grandinhos, um dia ela disse:
- Queridos, agora que cresceram 
chegou a hora de vocês morarem nas 
suas próprias casinhas. Assim deu a 
eles um dinheirinho para ajudar.
No dia seguinte partiram em busca 
de um lugar na floresta para 
construirem suas casinhas. O primei-
ro, bem preguiçoso foi logo dizendo:
- Minha casa vai ser de palha, faço 
rápido e sem muito trabalho!
O segundo emendou: 

que 
da 

- A minha vai 
ser toda de madeira, é prática e 
sobra tempo para brincar!
O terceiro porquinho mais velho 
então disse: - Que preguiçosos! Casas 
assim não são seguras! A minha será 
de tijolos, bem forte. Pois se o Lobo 
aparecer estarei protegido!
- Lobo?! Hahaha, aqui não tem lobo.
 - disseram juntos os dois irmãos.  
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Vamos acabar logo e teremos
tempo para brincar! 

E terminaram rapidamente suas 
casas. O terceiro porquinho 
empilhava tijolos com cimento, 
fazendo uma casa bem segura. Mas 
eles não sabiam é que logo ali perto 
estava um enorme Lobo, bem mau e 
faminto! Naquela tarde, ele foi até a 
casinha de palha, bateu na porta e 
disse: - Abra, porquinho! Senão eu 
vou assoprar e a casa vai voar!  
E assoprou.
Num minuto a casa estava toda no 
chão. O porquinho, desesperado, 
correu para a casa de madeira do 
irmão. Tremendo de medo os dois 
logo ouviram o Lobo dizer:
- Abram a porta senão eu vou 
assoprar e a casa vai voar!
Com um sopro forte a casinha de 
madeira estava no chão e os dois 
correram disparados para a casa do 
terceiro porquinho. 

mais 
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- Abram a porta senão eu vou  
assoprar e essa casa também vai 
voar! Encheu os pulmões de ar e 
assoprou. Assoprou mais forte. Mais 
forte e mais forte! A casinha de tijolo 
nem se mexia. O lobo  então viu a 
chaminé e teve uma grande idéia...
Os porquinhos achando que o Lobo 
tinha desistido resolveram 
comemorar:
- O Lobo foi embora!!! Vamos fazer 
uma festa! Vamos assar batatas na 
lareira e cantar a noite inteira ! 
Quando acenderam o fogo só 
ouviram um grande grito no telhado. 
Era o Lobo que saía desembestado 
pela chaminé com o rabo todo 
queimado para nunca mais
aparecer por ali.

Joseph Jacobs 
(Livre adaptação Rabispixa)

www.rabispixa.com.br
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