
o que aconteceu a abelha pregui Osa�

nos banquinhos de cera de um col gio de abelhas sentavam-se as�
abelhinhas, escutando com grande aten o os conselhos e os instru es da�� ��
abelha mestra. isto lhes ensinava como se tira o mel das flores, como se
pode levar para casa o doce xarope sem perder nem uma gota durante todo
o longo percurso. instru a-as na fabrica o de favos e na organiza o� �� ��
das c lulas; na forma de montar guarda e de repelir as agress es dos� �
inimigos que quisessem invadir a colmeia. finalmente, ensinava como
deviam utilizar suas armas; como lutar com sua espada e com seu venenoso
aguilh o; como rasgar as asas dos advers rios; como lhes cortar as� �
antenas e esmagar-lhes as patas. tudo isto a inteligente professora
explicava s suas pequeninas alunas, a fim de prepar -las para a vida e� �
transform -las em abelhas obedientes e trabalhadeiras. de repente a�
abelha se voltou para uma pequenina

que estava sentada num canto da sala, e que em vez de prestar aten o��
parecia distra da. - espineta! j  est s outra vez olhando pela janela e� � �
pensando em outras coisas! nunca ser s nada! como castigo, esta tarde�
n o ir s conosco fazer excurs o pelo prado das flores, onde brincaremos� � �
alegremente e colheremos bastante mel! ficar s trancada na sala de aula,�
sem comida, e repassar s as li es que n o soubeste dar esta manh !� �� � �
espineta derramou umas l grimas, mas n o lhe serviram de nada. enquanto� �
as abelhinhas se preparavam para a excurs o, espineta foi procurar a sua�
amiga dulcelinda e lhe sussurrou ao ouvido: - por favor, traze-me um
pouquinho de mel, sim? estou muito triste e me sinto muito infeliz. . .
espineta era bastante esperta para saber que dulcelinda tinha bom
cora o e n o podia resistir ao sofrimento de ningu m. a boa abelhinha�� � �
respondeu, efetivamente: - a noite, quando a luz ardente do c u se�
apagar no grande charco, vou chamar-te  janela da tua c lula, e te� �
darei uma tacinha de mel atrav s dos barrotes de cera. mas n o durmas,� �
pois sabes que durante a esta o das plantas verdes n o se pode�� �
descansar; s  na esta o branca nos deixam dormir. - est  claro,� �� �
dulcelinda! - respondeu a outra. - eu te esperarei acordada.
imediatamente todas as abelhinhas sa ram com sua mestra para o prado das�
flores. o sol brilhava refulgente, e o ar estava carregado de um
perfumado calor. que alegre e divertido era tudo aquilo! 

provaram o doce n ctar e o xarope, se encheram de p len e,  noite,� � �
quando voltaram para a colmeia, iam embriagadas de alegria e saturadas
de perfumes e de sol. dulcelinda chamou v rias vezes  janela da sala de� �
aula; mas espineta n o abriu porque, muito pregui osa, tinha dormido e� �
estava sonhando com p len e banquetes de mel. no outro dia as abelhinhas�
tiveram de fazer uma composi o sobre a merenda campestre que haviam��
feito, e espineta, quando as ouviu, ficou com a boca cheia de gua. as�
abelhinhas falavam dos odorosos jacintos, das rosas, dos concertos que
os p ssaros lhes haviam dedicado, da visita feita  hospedaria do prado� �
das flores, onde a propriet ria, a senhorita primavera, havia preparado�
para elas tacinhas de ouro e pratos cheios de deliciosos manjares.
falaram tamb m de uma terr vel aventura. tinham-se encontrado com um� �
homem gigante, que carregava uma grande rede, onde ele prendia as suas
inimigas, as mariposas. as abelhinhas fugiram, muito assustados, mas a
professora as acalmou e o gigante n o lhes fez nenhum mal. mas, mesmo�
assim, o medo ainda continuava em seus cora es. tudo isto elas��
contaram, mas espineta, com grande pesar, n o p de acrescentar nada ao� �
que as companheiras haviam dito. sentia porque, embora fosse muito
pregui osa e o trabalho a assustasse, ela gostava bastante de passear�
pelas flores e pelos campos. - covardes, que voc s foram! - exclamou�



ela. - por

que n o atacaram o gigante? se eu estivesse l , ele n o sairia com vida!� � �
- acredito muito, sua fanfarrona! - exclamou rindo a professora. - quem
te ouvir pensar  que s a abelha mais trabalhadeira e mais eficiente de� �
todas n s! amanh  poder s mostrar se realmente o s! nossa bondosa� � � �
rainha vir  assistir aos exames e distribuir  os pr mios s abelhas que� � � �
se tiverem comportado bem e que sejam laboriosas. na escola reinava
grande atividade. varreram e esfregaram at  os bancos de cera brilharem�
como o sol, e as janelas do favo reluzirem, deixando passar a luz que o
inundava todo. espineta tamb m quis ajudar, mas machucou uma pata e�
gritou: - oh! ai! que dor! cuida de mim, por favor, dulcelinda! e a
bondosa dulcelinda chegou voando e, pondo uma raspa de casca de rvore�
na ferida, fez-lhe uma atadura com um capim. n o reparou, enquanto fazia�
isto, que espineta lhe batia, porque pensava que dulcelinda se havia
esquecido de levar-lhe o mel prometido. na manh  seguinte toda a sala de�
aula estava ricamente enfeitada com grinaldas de florezinhas amarelas e
brancas. as janelas apareceram protegidas por pequenas cortinas feitas
de fin ssima teia de aranha, a fim de impedir que o sol penetrasse com�
for a demais. a entrada, um grupo de guarda-costas reais se achava�
brilhantemente formado; e quando a carruagem da soberana, puxada por
tr s grilos negros e reluzentes, se deteve, os guarda-costas�

apresentaram seus venenosos aguilh es. a mestra se inclinou�
profundamente diante da rainha, que logo come ou a interrogar as�
abelhinhas: perguntou onde se pode encontrar o mel mais doce e como se
unem as c lulas. depois examinou as alunas na arte da constru o:� ��
quantos andares deve ter uma colmeia e como devem ser mobiliados os
aposentos. finalmente quis que lhe explicassem alguma coisa a respeito
da arte de guerrear, a ci ncia da manobra das armas, e a defesa de seus�
lares. as abelhinhas deixaram muito contente a rainha com suas
respostas, principalmente dulcelinda, que deu as respostas mais claras.
foi muito elogiada e recebeu a ordem da estrela, que era o primeiro
pr mio. em troca espineta esteve calada durante todas as perguntas, e s� �
respondeu quando se falou em comer mel e tomar o leite de flores. por
fim a rainha, enfurecida, zumbiu e disse: - espineta! nunca ser s uma�
boa abelha oper ria; s est pida e ignorante como um zang o; s  serves� � � � �
para zumbir e viver do trabalho de tuas companheiras, como fazem os
zang es. com certeza n o sabes a sorte que espera os que forem assim!� �
toma cuidado! as outras abelhinhas receberam em fin ssimas folhas de�
cera branca os diplomas de seus estudos. ap s o descanso de inverno,�
quando j  estivessem crescidas, seriam alistadas no ex rcito da na o� � ��
das abelhas. poderiam come ar a voar pelo mundo. s  Espineta recebeu uma� �
folha de cera preta, que significava uma suspens o. �

- que me importa! - murmurou ela. - quando acabar a esta o branca e eu��
estiver grande, vou mostrar a todas o que sou capaz de fazer! dulcelinda
procurou consol -la, mas espineta a repeliu grosseiramente. - sai da�
minha vista sua traidora! - exclamou. - n o quero conversa com gente t o� �
estudiosa! um alegre coro encerrou o festival. a rainha regressou  sua�
carruagem e ao seu pal cio. chegou a esta o branca e todas as� ��
abelhinhas, tremendo de frio, meteram-se dentro de suas quentes
habita es, onde dormiram seis meses seguidos. quando a senhorita��
primavera bateu  porta delas, afastaram com as m os o sono que ainda� �
tinham colado as pestanas e ficaram mudas de assombro quando se miraram
em seus espelhos de mel. durante a temporada de descanso tinham ficado
fortes e grandes. de repente sa ram voando pelo amplo espa o. bailaram� �
atrav s do ar cheiroso e entoaram o hino da alegria, ensinado pela�



professora. depois come aram a trabalhar no prado. espineta apesar da�
sua briga do ano anterior, tinha- se juntado a dulcelinda, com esperan a�
de tirar proveito daquela amizade. quando as duas chegaram ao destino,
um prado amplo e cheio de flores, espineta se instalou no leito amarelo
de um girassol e contemplou, muito divertida. dulcelinda, que ia, ativa,
de uma flor para outra, recolhendo mel e p len. quando chegou a noite, a�
boa dulcelinda tinha feito tamb m a tarefa que cabia  sua companheira.� �
regressaram  colmeia e entregaram no dep sito � �

da rainha o seu carregamento de mel. assim aconteceu, dia ap s dia. a�
pregui osa espineta estava encantada com aquela vida. mas tudo terminou�
dentro de pouco tempo. um enorme gigante-homem, apareceu na colmeia e
carregou quase todo o mel guardado nos ricos armaz ns reais. encheu�
imensas vasilhas com o doce l quido e se preparou para ir embora com o�
seu saque. quanto zumbido e quanto murm rio na colmeia! toda a na o se� ��
reuniu na presen a da rainha e perguntou o que se devia fazer contra o�
poderoso bandido. a soberana bateu suas asas e s bito reinou sil ncio� �
absoluto. - meus queridos s ditos - zumbiu ela. - n o se trata de um� �
ladr o roubando nossos tesouros, nem de um bandido assaltando nossa�
casa. pelo contr rio: esse grande animal  o ser humano, muito mais� �
inteligente do que n s. a ele deve o nosso estado toda a sua fortuna; e�
o nosso futuro depende absolutamente dele. esse gigante  quem organiza�
as colmeias, planta as odorosas flores com as quais nos alimentamos,
cuida de n s em tempos de mis ria, e em qualquer momento  o nosso� � �
benfeitor. n s lhe pagamos um tributo de mel e cera. o que ele carrega,�
 com o nosso consentimento. assim mostramos nossa submiss o a um poder� �
muito maior e muito mais s bio do que o nosso.  gra as ao fato de as� � �
sociedades pequenas servirem s grandes, que se pode estabelecer a ordem�
em todo o mundo. portanto, n o importuneis o homem no seu trabalho, pois�
ele

n o est  cometendo nenhuma injusti a. mas espineta se enfureceu muito ao� � �
ouvir estas palavras. - como! - exclamou, dirigindo-se a dulcelinda. -
ser  que tudo isso, que nos custou tanto trabalho reunir, nos tem de ser�
roubado? n o podemos tolerar tal coisa! e apesar da advert ncia de sua� �
companheira, ela se arremessou sobre o gigante-homem e enfiou numa das
m os dele o seu afiado ferr o. soou um grito que, para os ouvidos de� �
espineta, foi como um trov o. rapidamente o homem levou  boca uma longa� �
e grossa coluna, que ardia numa de suas extremidades, e lan ou grandes�
nuvens de fuma a na dire o do c u, de modo que todas as abelhas tiveram� �� �
de fugir, meio tontas. quando a rainha soube do que espineta havia
feito, ficou com muita raiva, mandou chama-la  sua presen a e lhe� �
perguntou irritada: - por que n o obedeceste  ordem que eu dei? como� �
castigo, vais montar guarda durante quatro semanas  porta do quinto�
favo, sem poder visitar os prados nem os campos, nem ver sequer a luz do
c u! espineta n o gostou nado disso, pois era um trabalho muito� �
cansativo e, sobretudo, um trabalho no qual ningu m poderia�
substitu -la. dulcelinda teve de ir sozinha paro os campos, e cada dia�
regressava carregando maior quantidade de mel, sendo premiada por isso
com a ordem do mel, que a rainha lhe entregou pessoalmente. como
guardi , espineta n o se cansou muito. de quando em quando comia um� �
pouco do mel que

estava guardando, e depois dormia calmamente, apesar de ser proibido
dormir durante o esta o verde. um dia foi despertada durante o sono. um��
perigoso ladr o, a mosca de cabe a de caveira, havia penetrado no favo,� �
e fugiu com um rico saque. as abelhas que voltavam do trabalho a viram
fugir, com o precioso fardo, e deram o sinal de alarma. novamente



espineta compareceu  presen a da rainha, que exclamou furiosa: -� �
guardi  infiel!  assim que d s conta da tua incumb ncia? n o mereces� � � � �
ser chamada nunca mais minha s dita! a partir deste momento vais ser�
desterrada do meu reino. sai pelo mundo, e s  regresses depois de�
fazeres alguma coisa que te devolva a tua perdida honra de abelha! a�
poder s voltar a ser de novo membro do meu estado. em breve vir  a� �
esta o amarela, e depois a branca. se at  ent o ainda n o tiveres�� � � �
redimido a tua falta, n o dormir s o longo sono em meu reino, e morrer s� � �
miseravelmente do lado de fora, no frio e na geada! agora vai e
comporta-te como deves! espineta se preparou ent o para uma longa�
viagem. lubrificou o seu ferr o-espada, enfeitou o capacete com duas�
penas, p s o seu agasalho de veludo e se cobriu com uma capa�
transparente. assim equipada, se despediu de dulcelinda e disse: - breve
regressarei, triunfante! derrotarei um n mero infindo de inimigos, e me�
homenagear o como o mais bravo dos guerreiros! - e com grande arrog ncia� �
afastou-se, zumbindo. ap s ter voado um bocado, descobriu uma grande �

casa de pedra que se erguia junto da estrada. voou ao redor dela, para
ver se estava ocupada. mas parecia vazia. o caracol que ali morava tinha
sa do pouco antes, e ainda n o voltara. nossa valente espineta abriu com� �
sua espada uma abertura na casa, e se considerou com muita sorte por j�
ter conseguido um trof u. como  natural, aquele esfor o a cansou� � �
terrivelmente, e ela resolveu, como de costume, descansar um pouquinho.
sentou-se num carvalho, achando que ele podia proteg -la do vento, da�
umidade e principalmente dos inimigos. de repente foi arrancada do seu
repouso por um bater de asas. abrindo os olhos, meio sonolenta, sentiu
que seu cora o quase parava. seu mais feroz inimigo, o passarinho,��
voava por ali, em busca de comida. rapidamente espineta se escondeu
embaixo de uma folha e cobriu todo o corpo com ela. o passarinho se
aproximou mais e mais. espineta tremia dos p s  cabe a. naquele� � �
instante alguma coisa caiu de cima e ficou presa na folha embaixo da
qual estava escondida. depois o bater de asas cessou, e quando a abelha
saiu, devagarinho, do seu esconderijo, n o se via mais o inimigo. mas na�
folha de carvalho estava uma pena que o p ssaro havia perdido, ao fugir.�
espineta tirou um pedacinho da pena e ficou satisfeit ssima com o seu�
segundo trof u. naquele mesmo instante a terra estremeceu, e quando�
espineta meteu a cabe a por cima de um galho, viu um enorme urso, que se�
aproximava da rvore. um tremendo rugido chegou aos ouvidos�

dela. o urso corria atr s de uma ovelha que estava perdida no bosque e�
vagueava de um lado para outro. com dois saltos a fera caiu em cima do
bichinho e o fez em peda os entre suas patas. depois fez a sua refei o� ��
do meio-dia. espineta havia presenciado tudo isto, e novamente um
calafrio lhe percorreu o corpo. n o se atrevia a fazer o menor�
movimento, e esperou em sua rvore at  que o urso, tendo matado a fome,� �
foi embora. s  ent o ela se atreveu a descer, zumbindo, para apreciar o� �
campo de batalha. ali encontrou uma comprida mecha de p los que o animal�
havia deixado para tr s de si. rapidamente a recolheu e entoou um alegre�
zumbido. j  possu a trof us, prova infal vel de seu grande valor e de� � � �
sua incompar vel valentia. num s  v o regressou  sua colmeia, e diante� � � �
do trono da rainha dep s seus s mbolos da vit ria, dizendo: - poderosa� � �
rainha: sa  vencedora em tr s combates, e livrei a na o das abelhas de� � ��
tremendos inimigos. primeiro, do caracol. eu o matei, e este peda o da�
casa dele que aqui est  prova a minha a o her ica. o poderoso� �� �
passarinho, que amea a nossa vida e a de nossos filhos, sucumbiu debaixo�
da minha afiada espada. trago aqui um peda o de pena, para provar o meu�
triunfo. por fim, aguilhoei de tal maneira o grande urso cinzento, o
malvado ladr o de mel, que ele caiu morto. arranquei-lhe um pouco de�



p lo para que todos acreditassem na minha vit ria.� �

ao ouvir estas mentiras, a rainha e todas as abelhas ficaram muito
contentes. elogiaram a valente espineta e prepararam uma grande festa em
sua honra. foi tudo enfeitado com bandeirolas, e serviu-se uma grande
ra o de xarope e de p len. concederam a espineta o lugar de honra,�� �
junto da rainha, e as abelhinhas que iam  escola entoaram can es� ��
guerreiras, elogiando a vitoriosa. quando dulcelinda se aproximou da
hero na para felicit -la, espineta levantou orgulhosamente a cabe a e� � �
n o quis falar com ela, pois naqueles poucos minutos se tornara muito�
vaidosa... mas isto n o durou muito. o dia seguinte foi o mais triste de�
que a na o das abelhas podia recordar-se. de manh  bem cedo a colmeia�� �
chegou a estremecer com as m s not cias. o caracol havia penetrado no� �
principal armaz m, devorando as provis es. imediatamente se reuniu todo� �
o ex rcito, mas os esfor os dos soldados n o foram suficientes para� � �
matar o caracol, que se fortificou na casa dele. as abelhas n o�
conseguiram arromb -la, nem conseguiram tamb m tirar da colmeia o� �
caracol, que era pesado demais para elas. decidiram, ent o, cerc -lo com� �
pedras de cera, a fim de que ele morresse de fome. arrastaram uma pedra
ap s outra, at  o local, e ao meio-dia tinham impedido a retirada do� �
bandoleiro. naquele mesmo instante chegou outra terr vel not cia. as� �
abelhas oper rias, quando voltaram para casa, �

anunciaram, entre l grimas e queixas, que haviam encontrado o terr vel� �
caracol que devorou seis das amigos delas. reinaram a dor e a ang stia,�
e os amigos e parentes das que haviam perecido t o miseravelmente n o� �
podiam consolar-se. mas logo chegou outra not cia ainda pior! o urso�
tinha assaltado a colmeia, e estava disposto a devorar todo o mel
armazenado! convocaram as abelhas, e o inimigo foi valentemente atacado.
mas o urso n o sofreu muito com as ferroadas. sacudiu as abelhas, como�
se fossem moscas importunas, e continuou a sugar o mel, soltando
grunhidos de satisfa o. se o gigante-homem n o tivesse acudido com seu�� �
tubo trovejante, as pobres abelhas teriam perdido toda a colheita da
esta o verde, al m de suas casas e da resid ncia real. nada deteria o�� � �
apetite do monstro. aquele foi um dia de terror que as abelhas n o�
esqueceram por muito tempo. a noite a rainha mandou chamar espineta.
todas as abelhas do reino se achavam presentes quando a culpada
apareceu. a rainha se levantou, furiosa, de seu trono, e gritou: - sua
mentirosa! como te atreveste a descrever com tanta falsidade as tuas
fa anhas? os inimigos que devias ter matado ainda est o vivos, e hoje� �
viemos a saber disto de um modo tremendo! vais receber um severo
castigo, porque nos enganaste! dizendo isto, desembainhou sua espada
real e se lan ou sobre a miser vel espineta. mas as cortes s � � �

contiveram a furiosa rainha, dizendo: - majestade, n o vos esque ais de� �
que, de acordo com as leis do reino, vossa espada s  deve ser utilizada�
contra uma rainha inimiga! jamais os s ditos devem morrer pelas m os da� �
rainha! para os vil es, s  os ferr es das oper rias devem ser� � � �
utilizados. a rainha guardou sua espada e ia pronunciar a senten a do�
eterno desterro, quando a bondosa dulcelinda deu um passo  frente e�
sussurrou: - perdoai-a, majestade. ela  minha amiga, e a minha�
companheira de folguedos de inf ncia. eu trabalharei o dobro, o triplo,�
para sustent -la, e estou certa de que ela nunca vos causar  mais� �
desgostos. a rainha olhou bondosamente para dulcelinda e respondeu: -
est  bem, minha laboriosa e amada filha: por tua causa eu perdoarei�
espineta. mas, para ser abelha oper ria, ela n o serve; para ser abelha� �
de cera,  muito indolente, e para guerreira j  vimos que  uma grande� � �
covarde! daqui por diante ela tratar  dos servi os mais grosseiros:� �



varrer  as c lulas, esfregar  os corredores, amontoar  o p len e� � � � �
amassar  a cera. espineta se alegrou muito por ter escapado com vida, e�
prometeu solenemente cumprir suas obriga es com o maior cuidado. mas,��
enquanto fazia estas promessas, j  dizia consigo que daria um jeito de�
diminuir tantos inc modos. e assim fez. em vez de trabalhar, se entregou�
 vadiagem. no come o, s  um pouco, depois mais, e cada dia ia� � �
aumentando. bebeu xarope e mel, 

deixou que o p  se amontoasse e que a sujeira se incrustasse nos cantos.�
cada dia espineta perdia mais a vergonha, at  perd -la de todo. acabou� �
tomando o costume de se empanturrar com mel e coisas gostosas.
dulcelinda lhe chamava a aten o, em v o. as outras abelhas a olhavam�� �
com desprezo e se afastavam quando ela passava, porque n o queriam�
toc -la. por fim a rainha soube do que acontecia, e quis ver com seus�
pr prios olhos. dirigiu-se ao armaz m, e um desagrad vel espet culo se� � � �
apresentou aos seus olhos. a cera estava com uma cor cinza, suja, e por
cima do mel flutuava uma camada de espuma. no ch o, estava espineta�
deitado, gorda e disforme, inchada de n ctar e de p len, incapaz de� �
mover um dedo que fosse. naquela mesma noite a rainha convocou o grande
conselho e anunciou um grande acontecimento, que todos receavam.
espineta estava transformada num zang o, dos que vivem e engordam com o�
trabalho dos outros. o grande conselho condenou a culpada  morte. quase�
ao amanhecer, pouco antes de o sol aparecer no c u, enquanto as outras�
abelhas descansavam, os guarda-costas da rainha se dirigiram ao armaz m,�
onde ainda dormia a gorda espineta. desembainharam seus afiados ferr es�
e se aproximaram da condenada. espineta abriu os olhos; quando viu as
caras ferozes dos que a cercavam, de espada na m o, seu cora o se� ��
encheu de um medo terr vel, e um violento tremor�

sacudiu seu enorme corpo. ela suplicou covardemente que lhe perdoassem a
vida, e prometeu que daquela vez se regeneraria de verdade. mas foi tudo
in til. a senten a havia sido ditada, e devia cumprir-se. a um sinal do� �
chefe, os guarda-costas ca ram sobre a infortunada espineta, que pouco�
depois jazia sem vida, no ch o do armaz m. a seguir os guardas se� �
retiraram em sil ncio, como haviam chegado. imediatamente a not cia do� �
terr vel castigo de espineta circulou por todo o reino, e as abelhas�
correram a ver o cad ver. dulcelinda tamb m foi, e quando viu o corpo� �
despeda ado da sua companheira de brinquedos e de inf ncia, derramou� �
amargas l grimas. depois, com a ajuda de suas amigas, levou o cad ver� �
para o prado, o cobriu com terra, e colocou sobre a sepultura uma
folhinha de papoula. assim teve fim a pregui osa e falsa espineta, que�
podia ter-se tornado uma abelhinha til, e que em vez disto se�
transformou num indolente zang o. e se n o fosse a sincera amizade da� �
sua amiga, nem uma abelha teria chorado sua morte, nem a sua sepultura
teria sido enfeitada com flores! 
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