Os Ratos e as Doninhas
Post (267)
As Doninhas e os Ratos estavam sempre em pé de guerra uns
contra os outros. À cada batalha, as Doninhas sempre saíam
vitoriosas, levando consigo um grande número
de Ratos, que lhes serviam de refeição para
o dia seguinte. Desesperados, os Ratos
resolveram formar um conselho para tratar do
assunto, e assim chegaram à conclusão, que
os Ratos sempre levavam desvantagem porque
não tinham um líder.
Definida a questão, em seguida, um grande número de generais e
comandantes foram escolhidos dentre os mais eminentes e
notórios Ratos da comunidade. Isso, evidentemente era motivo
de orgulho para aqueles que, sendo mais bem posicionados
socialmente, enxergavam ali uma clara forma de reconhecimento
público desse status e certamente poderiam usufruir desta nova
condição.
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A fábula do imbecil

Post (0251)
Diz-se que em uma cidade do interior, um grupo de pessoas se
divertia com o idiota da cidade, um pobre infeliz de pouca
inteligência, que vivia de fazer pequenos recados e receber
esmolas.
Diariamente, alguns homens chamavam o idiota ao bar onde se
reuniam e ofereciam uma escolha entre duas moedas: uma grande
de 50 centavos e outra menor, mas de mais valor.
Ele sempre pegava a maior e menos valiosa, o que era uma fonte
de risos para todos.
Um dia, alguém assistindo a brincadeira do grupo com o homem
inocente, chamou-o de lado e perguntou se ele ainda não havia
percebido que a maior moeda valia menos. Este respondeu:
– Eu sei… Vale à metade, mas o dia que eu escolher a outra
menor a brincadeira acaba e não vou conquistar a minha moeda.
Esta história poderia acabar aqui, como uma simples
brincadeira, mas você pode tirar várias conclusões:
– Quais eram os reais idiotas da história?
– Quem lhe parece idiota, nem sempre é;
– A ambição desmedida pode terminar a sua fonte de renda.
– O verdadeiro homem inteligente é o que aparenta ser idiota
perante um idiota que aparenta ser inteligente.
Texto de Roberto Fontanarrosa – NG Canela – Fevereiro de 2014

