


 

<D patinfjo feio 

(1843) 

stava tão bonito 1<1 fora no campo! Era verão, o trigo estava 
amarelo, a aveia estava verde, o feno fora amontoado em 
mcdas nos prados verdes, c aí andava a cegonha com as 

suas longas pernas vermelhas falando egípcio, pois esta lín

gua a aprendeu da mãe deb. Em redor doe; campos e dos pr<1dos havia 

bosques grandes c no meio deles, fundos lagos. Sim, estava verdadeira

mente bonito 1<1 fora no campo! Ao centro, iluminado pelo sol, via-se 

um velho solar com fundos canais à volta dos muros e para baixo, até 

a água, cresciam grnndes folhas de bardanas, tão altas que as crianças 

podiam fica r de pé sob as ma iores delas. Era tão emaranhado aí como 

no bosque mais espesso e lá se cncontnwn uma pata no seu ninho. 

Devia chocar os seus patinhos, mas estava muito cansada disso, pois 

demorava muito tempo c rnramcnre recebia visitas. As outras patas gos

tavam mais de nadar à volta, nos canais, que de correr lá para cima e 

sentarem-se sob uma folha de bardana para grnsnar com ela. 

Por fim, rebentou um ovo após outro. 

- "Pi! Pi!"-diziam eles. Todas as gemas de ovo se tornaram cria

turas vivas, pondo a cabeça de fora . 

-Vá! Vá! - disse ela, c eles se apressaram qunnto podiam c olha

vam para rodos o lados sob as folhas verdes. E a mãe deixava-os olhar 

tanto quanto queriam, pois o verde é bom para os olhos. 
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- Como o mundo é tão grande! - disseram os filhotes. Pois, na 

verdade, tinham agora bem mais espaço do que quando se encontravam 

dentro do ovo. 

- Não julguem que isto é todo o mundo!- disse a mãe.- Estende-

-se para muito além do outro lado da quinta, bem para dentro do campo 

do pastor! Mas lá nunca estive! Estão todos aqui! - disse levantando

-se. - Não, não estão todos! O ovo maior ainda está ali! Quanto tempo 

vai demorar? Estou começando a ficar cansada! -voltou a deitar-se. 

- Então, como vai isso? - perguntou uma velha pata que vinha 

fazer-lhe uma visita. 

-Está tão demorado este ovo! - disse a pata que chocava. - Não 

há meio de furá-lo! Mas vê os outros! São os patinhos mais bonitos 

que jamais vi! Parecem-se todos com o pai, esse malvado que não vem 

vtsttar-me. 

- Deixa-me ver o ovo que não quer rebentar! - disse a velha. -

Podes crer que é um ovo de peru! Assim também fui enganada uma vez 

e tive tantos aborrecimentos com os filhotes, pois têm medo da água, 

devo dizer-te! Não consegui levá-los até lá! Grasnei e dei-lhes bicadas, 

mas não serviu de nada! Deixa-me ver o ovo! Sim, é um ovo de peru! 

Deixa-o ficar aí e ensina os outros filhotes a nadar! 

- Quero chocá-lo um pouco mais! -disse a pata. - Já que estive 

deitada tanto tempo, posso também ficar o tempo do defeso! 

- Como quiseres! -disse a velha pata, e foi-se embora. 

Finalmente, o ovo grande rebentou. 

- "Pi! Pi!" - disse o filhote, deixando-se tombar para fora. Era 

tão grande e tão feio! A pata olhou para ele: - Mas é um patinho terri

velmente grande! -exclamou.- Nenhum dos outros se parece assim! 

Não será, com certeza, um peruzinho! Bem, em breve vamos saber! Para 

a água terá de ir, nem que eu tenha de arrastá-lo às bicadas! 

No dia seguinte, fazia um tempo maravilhoso. O sol brilhava sobre 

todas as bardanas verdes. A mãe dos patinhos avançou com toda a famí

lia para baixo, em direção ao canal. Chap! Saltou na água. 

-Vá! Vá! - disse ela, e os patinhos deixaram-se cair um após 

outro. Ficaram com a cabeça debaixo de água, mas vieram logo para 



 

cima e flutuaram maravilhosamente. As pernas andavam por si próprias 

e todos lá estavam, o próprio filhote feio e cinzento também nadava. 

- Não, não é nenhum peru! - exclamou ela. - Como mexe tão 

bem as pernas, como se mantém direito! É mesmo meu fi lho! No fundo, 

é bastante bonito, quando se o observa bem! Vá! Vá! Venham agora 

comigo, vou levá-los para o mundo e apresentá-los no pátio dos patos, 

mas andem sempre ao pé de mim, para que n inguém lhes pise, e tenham 

cuidado com o gato! 

Entraram, assim, no pátio dos patos. Fazia um barulho terrível 

lá dentro, pois havia duas famílias que se batiam por uma cabeça de 

enguia, mas foi o gato que a apanhou. 

-Vejam, assim se passam as coisas no mundo! -disse a mãe dos 

patinhos, lambendo o bico, pois também lhe apetecia a cabeça de enguia. 

- Mexam as pernas agora!- disse ela. - Vejam se podem grasnar e 

fazer uma cortesia com o pescoço diante daquela pata velha! É a mais 

distinta de todas aqui. É de sangue espanhol, portanto é pesada, e vejam 

como tem um trapo vermelho em volta da perna! É algo de extraordina

riamente belo e a maior distinção que uma pata pode receber. Significa 

muito, que não se quer desembaraçar dela e que deve ser reconhecida 

por animais e homens. Grasnem! Não com as pernas para dentro! Um 

patinho bem criado põe as pernas bem afastadas uma da outra, como o 
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pai e a mãe! Assim! Façam uma cortesia com a cabeça e ~igam: "Quá!". 0 

E assim fizeram. Mas as outras patas ao redor olharam para eles e 

disseram bem alto: 

- Vejam! Vamos ter agora mais aquela ninhada! Como se já não 

fôssemos muitos! Ai! Que aspecto tem aquele patinho! Não podemos 191 

tolera r isso! 

E logo esvoaçaram, uma pata atrás da outra, para ir mordê-lo na 

nuca. 

-Deixem-no! - disse a mãe. - Não fez mal algum a ninguém! 

- Sim, mas é demasiado grande e demasiado estranho! - disse a 

pata que o mordeu . - Por isso tem de apanhar! 

-São bonitos os filhotes que a mãe tem! - disse a pata velha com o 

trapo na perna. - Todos bonitos, exceto um, que não teve êxito! Dese

jaria que ela pudesse refazê-lo! 
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- Nao Serve de nada, Vossa Mercê! - disse a mãe dos patinhos. 

- Ele não é bonito, mas tem bom feitio e nada tão bem como qualquer 

dos outros; sim, ouso mesmo dizer, um pouco melhor! Penso que vai 

tornar-se bonito ou que com o tempo ficará menor! Ficou muito tempo 

no ovo, por isso não recebeu a forma correta! - e passou-lhe o bico na 

nuca, alisando-lhe as penas. - Além disso, é um pato - disse ela - , 

por isso não tem muita importância! Confio que venha a ter boas forças, 

vai vencer de certeza! 

-Os outros patinhos são engraçadinhos! - disse a velha. - Façam 

como se estivessem em casa e, se encontrarem uma cabeça de engu ia, 

podem trazê-la para mim! 

Assim, estavam como em casa. 

Mas o pobre patinho, que saíra em último lugar do ovo e que tinha 

um aspecto tão feio, foi mordido, apanhou , e dele esca rneceram tanto as 

patas como as galinhas. 

-É demasiado grande!- diziam todos, e o peru, que nasceu com 

esporas e que julgava por isso ser imperador, inchou todo como um 

barco de velas enfunadas, foi na direção dele e gorgolejou-lhe, ficando 

rodo vermelho na cabeça. O pobre patinho não sabia onde devia enfiar

-se, estava tão desolado por ter um aspecto tão feio e servir de escárnio 

para todo o pátio dos patos. 

Assim se passou no primeiro dia e depois ficou cada vez pior. O 

pobre patinho era perseguido por rodos, até mesmo os irmãos eram 

maus para ele e diziam sempre: 

-Se ao menos o gato te levasse, feia criatura! 

E a mãe dizia: 

- Quem me dera que fosses para longe! -e as patas o mordiam e 

as galinhas o picavam e a garota que distribuía a comida aos animais 

dava-lhe pontapés. 

Então, elevou-se voando para fora da sebe. Os passarinhos nos 

arbustos fugiram espavoridos. "É porque sou feio!", pensou o patinho, 

e fechou os olhos, mas continuou a correr, e chegou ao grande pântano, 

onde moravam os patos bravos. Lá ficou toda a noite. Estava tão can

sado e aflito! 



 

De manhã, os patos bravos levantaram voo e olharam para o novo 

camarada. 

- De que espécie és tu? - perguntaram eles, c o patinho voltou-se 

para rodos os lados e saudou, tão bem quanto podia. 

- É extraordinariamente feio! -disseram os patos bravos.- Mas 

para nós dá no mesmo, desde que não cases na nossa família! 

Pobrezin ho! Não pensava, certamente, em casar-se. Pudesse apenas 

rer autorização para deitar-se nos juncos c beber um pouco de água do 

pântano! 

Ali ficou dois dias. Então, vieram dois gansos bravos, dois machos. 

Havia pouco tempo saíram do ovo, por isso eram tão atrevidos. 

- Ouve, camarada! -disseram eles. -Tu és tão feio que posso 

bem gostar de ti! Queres vir conosco e ser ave de arribação? Ali, num 

outro pântano, há umas paras bravas encantadoras, meninas que sabem 

dizer: "Quá!". Estás em condições de fazer a tua feli cidade, tão feio és! 

" Pum! Pum!?", ouviu-se no mesmo momenro por cima, e os dois 

gansos bravos ca íram mortos nos juncos, e a água tornou-se vermel ha 

de sangue. "Pum! Pum!", voltou-se a o uvir, todo o bando de gansos 

bravos voou dos juncos, e depois ainda e~talou. Era uma grande caçada, 

os caçadores estavam ao redor do pânrano, sim, alguns até estavam sen

tados nos ramos das árvores que se estendiam sobre os juncos. O fumo 

azul subia como nuvens entre as árvores sombrias e ficava suspenso por 

sobre a água. Pelo lodo vieram os cães de caça, "platch!, platch!". Juncos 

e canas abanavam para todos os lados. Era terrível para o pobre pati -

nho, que virou a cabeça para colocá-la debaixo da asa, e precisa mente 
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nesse momento apareceu junto dele um cão terrivelmente grande, com a 193 

língua pendendo para o lado e os olhos bri lhando, horríveis. Pôs o foci-

nho contra o patinho, mostrou os dentes aguçados e ... "platch!, platch!", 

lá se foi sem pega r nele. 

- Deus seja louvado! - sussurrou o patinho . -Sou tão feio que 

nem mesmo o cão quer morder-me! 

Ficou completamente quieto, enquanto as chu mbadas sibilavam nos 
. . , . 
JUncos e esrouravam tiro apos tiro. 

Só mais para o fim do dia é que se fez silêncio, mas o pobre patinho 

ainda não ousou levantar-se, esperou algumas horas mais, olhou em 
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