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A RAPOSINHA 

(Sergipe) 

F oi um dia, saiu um principe a correr 
terras atras de arranjar urn remedio para seu 
pai que estavacego. Depois de muito andar, 
o principe passou pOl' uma cidade e viu uns 
hom ens estal'cm dando de cacete num defullto. 
Chegon perto e perguntou pOl' que faziam 
aquilo. Responderam-lhe que aquele 110mem 
tinha-1hes ficado devendo, e que pOI' isso cs
tava apanhando, depois de morto, segund0 0 

costume da terra. 0 principe, que ouviu isto, 
pegou e pagou todas as dividas do defunto e 0 
mandou enterrar. Seguiu sua viagem. Adian
te encontrou uma raposinha, que Ihe dissc: 
"Aonde vai, meu principe honrado~" 0 mogo 
r espondeu: "Ando cagando lm1a mezinha 
para meu pai que ficou cego". A raposinha 
entao l11e disse: "Para isto so ha agor2 lim 
remedio, que e botar nos 01hos do rei um 
pouqninho de sujidade de um papagaio do 
Teino dos papa,gaios. Men principe, va no 
reino dos papagaios, entre, it, meia noit.e, no 
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lugar onde eles estao, deixe os papagaios bo
nitos e faladores que estao em gai01as mnito 
ricas, e pegne num papagaio triste e ve1ho 
que esta la num canto, numa gaio1a de pau, 
ve1ha e feia". 0 principe seguiu. Quando 
chegou no reino dos papagaios, ficou esbaba
cado de vel' tantas e tao l'1.CaS gaiolas de dia
mante, de ouro e de prata; nem procurou 0 
papagaio ve1ho e sujo que estava Ja num 
canto; agarrou na gaio1a mais bonita que viu, 
e partiu para tras. Quando ia saindo, 0 pa
pagaio deu um grito, acordaram os guarclas 
e ° perseglliram, ate pega-10. "0 que queres 
com este papagaio? !Has de morrer", disse
ram os guardas. 0 principe, com muito medo, 
Ihes con ton a historia de sen pai; entao des 
disseram : "Pois bem: so te damos 0 papa
gaio, se tu fores ao Teino das espadas, e trou
xeres de 1a uma espac1a". 0 1110g0, muito 
triste, aceit.ou e partiu. Chegando adiante 
Ihe apareceu a mesma raposinha, e Ihe disse: 
"Entao, meu principe hom'ado, 0 que tem, que 
vai tao triste?" 0 mogo Ihe contou 0 que Ihe 
tinha acontecido; e a raposa respondeu: "Eu 
nao 1he disse?! Voce paTa que foi pegar num 
papagaio bonito, deixando 0 veJho e feio ~ 
Apois bern: va ao reino da,s espadas: entre a 
meia noite. Voce 1a 11a de vel' m.uitas espadas 
de todas as qualidades., de ouro, de bTilhante e 
de prata, nao pegue em nenhuma. La Dum 
canto tem uma espada velha 0 enferrujada ; 
pegue nessa". 0 mOQo seguiu. Quando chegou 
ao Tei11. .o das espadas, :ficou esbabacado, venda 
tantas cspadas. e tao ricas. De teimoso, disse: 
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"Ora, tanta espada rica, e eu hei de pegar nu
ma ferrugenta!" Pegou logo na mais bonita 
que viu. Quando ia saindo, a espada deu um 
trinco tao forte que os guardas acordaram, 
pegul'ctm 0 mogo e 0 quiseram levar ao rei. 0 
principe contou enta.o a sua l'istol'ia e os guar
das, com pena, disseram: " Nos so Ihe damos 
uma espada, se voce for ao reino dos cavaZos 
e trouxer de la urn cavalo". 0 mOQo seguiu 
muito desapontado. Adiante, numa encruzi
Ihada, encontrou a raposinha: "Aonde vai, 
meu principe honrado~" 0 mogo contou tudo. 
"Ah! eu nno Ihe disse!? Para que nao seguiu 
o meu conselho ? Va ao Teino dos c(Jl1)alos, e 
entre .a meia noite. Voce la ha de enco'lltrar 
muitos cavalos gordos e de todas as cores, 
todos aparelhados, nao pegue em nenhum. 
La num canto esta urn cavalo velho e feio, 
pegue nesse". 0 mogo seguiu. Quando 
entrou no reino dos cavaZos caiu-lhe 0 queixo 
no chao: "Ora, tantos cavalos bonitos, e eu 
hei de ficar com urn diabo velho e magro!" 
E pegou num dos mais gordos e lindos. 0 
cava10 deu urn rincho tao grande, que Cd 

guardas acO'rdaram e prenderam 0 principe. 
Ele, com muito susto, contou toda a sua histo
ria. Os guardas responderam: "Apois ~im : 
nos 1he damos urn cavalo, se 'Voce for furtar 
a filha do rei". Ai 0 mOQo disse: "Entao me 
deem urn cava10 para ir montado". Eles con
cederam. 0 mOQo seguiu; quando ia adiante. 
1he aparecen outra 'Vez a raposinha: "Aonde 
vai, meu principe honrado ~"Ele contou tudo. 
A raposa disse: "Pois veja: eu sou a alma da
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quele hornem que estava apanhando de cacete 
depois de morto e de que voce pagou as divi
das; ando-lhe protegendo, mas voce nao quer 
fazer caso dos meus conselhos, e, pOl' iSso, tern 
andado sempre em perigo... Va rnontado 
neste cavalo; cheguea meia noite no pala.cio 
do rei, pegue a mOQa e bote na garupa, largue 
a Tedea a toda brida; passe pelo reino dos 
cavalos para Ihe darem 0 seu, pelo das espadas 
para 1he darem a sua, e pelo dos papagaios 
para levar tambem 0 seu, e va voando para 
cas a de seu pai, que ele vai mal. Nunca entre 
pOI' varedas, nem preste ouvidos a ninguern 
ate a casa. Adeus, que e e~ta a ultima vez que 
Ihe apareQo". 

o principe paTtiu. Chegando no palacio, 
furtou a moga; chegando no 1'eino dos cavaZos, 
recebeu 0 seu; no das espadas, a sua; e no dos 
papagaios,o seu. Seguiu sempre na carreira. 
Adiante encontrou uns mogos que andavam it 
sua procuTa, e eram seus irmaos que vinham 
buscar novas dele. Os irmaos, quando 0 vi
ram com objetos tao ricos, ficaram com inveja 
e formaram 0 plano de 0 matar para rouba-lo. 
ComeQaram a convence-lo de que deviam dei
xar a estrada real e seguir por uns· atalhos 
para os ladroes n3.o Ihe fazerem mal vendo-o 
com aquelas cousas tao belas e ricas. Ele caiu 
na esparrela, e os irmaos 0 atiraram dentro de 
uma gruta no mato, onde ele tinha ido beber 
a.gua. Tomaram-lhe a moga, 0 cavalo, a espa
da e 0 papagaio. Largaram-se para casa mui
to alegres, pensando que 0 jrmao estava mor
to. Mas tudo aquilo chegando a palaeio, en
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trou :1 rnarear-se e a ficar estragado. A moga 
n3.0 quis mais comer nem falar; 0 papagaio 
meteu a cabega debaixo da asa e 11aO quis mais 
falar; a espada ficou enferrujada, e 0 cavalo 
comegou a emagrecer. Quando 0 mogo estava 
quase a morrer na furna, apareceu a Taposi
TIha, que 0 tiTou para fora, e 0 botou outra vez 
110 caminho. EJe seguiu e chegou ate ao pa
lacio de sen pai. Quando ja ia chegando, a 
espada dell urn trinco e comegou logo a bTi
lhar, 0 papagaio voou e foi caiT-Ihe no ombro, 
a moga den uma gargalhada e iaIou, e 0 cavalo 
engordou de repente. 0 principe entro'll e foi 
logo botando um POllCO de sujidade do pa
pagaio nos olbos do pai, que ficou logo vendo, 
e muito alegre. 0 principe se casou com a 
princes a que tinha furtado, e os seus irmaos 
foram castigados por causa de sua falsidade. 

E um conto do ciclo do Morto Agradecido, ampla
mente popular na Europa e Asia. Suas incontaveis 
vers6es e a antiguidade do registo mereceram estudos e 
deterrninaram bibliografias longas. Um rapaz encon
tra 0 cadaver de um hornem sendo espancado ou aban
donado aos animais eaves. Explicam que e 0 castigo 
aos devedores que morrem insolventes. 0 rapaz paga 
as dividas do morto e sepulta-o com decencia. Apare
ce-lhe depois um amigo desconhecido, com poderes ma
gicos, ajudalldo-o a vencer todas as dificuldades. Qua
se sempre ha uma condic;1i.o preliminar do rapaz divi
dir com 0 protetor aquilo que mais arne. Na f esta do 
casamento ou anos depois 0 am'igo apresenta-se para 
exigir a metade da noiva ou do filbo. 0 rapaz vai 
cumprir a promessa e 0 desconhecido elogia-lhe 0 ca
rater, identificando-se como a alma do morto que Ihe 
merecera sepultura. Ha varias especies que dividem 0 

genero mas os elementos tlpicos sao a dadiva do iumu
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10 e 0 agradecimento do morto. Gordon H. Gerould, 
THE GRATEFUL DEAD, Th e Histo1"y of a F'oUc Sto
ry, The Folk-Lore Society Publications, vol. 6D, Lon
dres, 1908, e 0 estudo incomparavel. Recente, e nao 
menos decisivo, e 0 livro de Sven Liljblad DIE TOBI
ASGESCHICHTE UND ANDERE MARCHEN VON 
TOTEN HELFERN, Lund, 1927. Comentarios ge
rais; Aurelio M. Espinosa, CUENTOS POPULARES 
ESPANOLES, III, 43, Madrid, 1947, Stith Thompson, 
'ERE FOLKTALE, The Grateful Dead, 50, New York, 
1946. Uma novela do seculo XVIII , publicada pOl' 
Madame de Gomes em 173:2, e popularissima em Portu
gal e Brasil onde ja corria nas ultimas decadas setecen
tistas, 0 conto de Joao de Calais, igualmente na Ii· 
t eratura oral portuguesa (Tcofilo Braga, 0 POVO 
PORTUGUES NOS SEUS COSTUMES, CRENQ.l\S 
E TRADIQOES, II, 488, Lisboa, 1885) e brasileira 
(Aluisio de Almeida, 50 CONTOS POPULARES DE 
SAO PAULO, 56, Sao Paulo, 1947); LUIS da Cama
ra Cascudo, CINCO LIVROS DO POVO, VI, Histor"ia 
de J oao de Calais. 0 principe, procurando 0 remedio 
milagToso (Wonclerf%l remedy), dli sepultura a urn mOT

to e este 0 faz vitorioso, com podcrcs sobrenaturais. Na 
versao brasileira 0 Morto Agradecido encarna-se numa 
raposinha, t alqualmente no Le petit Bossn frances, 
Emmanuel Cosquin, CONTES POPULAIRES fJOR
RAINS, XIX. Numa estoria rUSS3., El zarevich Ivan 
y el lobo gl'is, Afanasiev, CUENTOS POPULARES 
RUSOS, 68, 0 principe consegue 0 passaro de fogo, 0 

cavalo das crinas de ouro e a infanta Elena la Bella 
com 0 auxilio do Lobo cinzento. A variante russa e 
identica a brasileira assim como a lorena de Cosquin . 
Apenas no conto de Afanasiev nao hi 0 Morto Agra
decido, a dedicac;;ao do Jobo e esponti'.nea ou pOl' tel' 
devorado 0 cavalo do Zarevich. Uma das reda~oe;; 
mais trac1icionais da Europa e a novela de Straparo
la, PIACEVOLI NOTTI, XI, 2, a XXXI ng selec;ao 
de Giovanni Macchia (Bompiani, 214, Milano, 1945). 
Por toda Europa do leste e norte e popular 0 conto de 
Andersen, Le cO'fltpagnon de voyage (CONTES D'AN
DERsEN, 125, traduc;ao do dinamarques por D. Sol
di, Hachette, Paris, 1920). Uma cole(}ao recente de con
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tos populares da Irlanda, IRISH FOLK-TALES, Je
remiah Our tis (anotado pelo prof. Seamus 0 'Duilear
ga, Dublin, 1943) Bara?wir, Son of a King in E1'in, 
and the Dat{'ghter of King under the Wave, 50, regista 
uma versao muito sugestiva do assunto geral. Na ver
sao Le petit Bossu hi mesmo le aiseaux vert correspon
dendo ao papagaio e, de mais a mais, 0 passaro verde 
loreno tambem e falador. Of. Elsie Olew Parsons, 
FOLK-LORE FROM rfHE OAPE VERDE IS
LANDS, I, The Grateful Sprit, 344 (e uma variante 
do Joao de Oalais, Jon de Scalais); FOLK-LORE 01<' 
THE AWfILLES, FRENOH AND ENGLISH, 1,287, 
vers6es de Martinica, II, ll3, 575, 578, vers6es de Gua
dalupe e do Haiti. 0 conto irlandes Baranair, Son of a 
King in E1'in, and the Da1{'ghter of King under the 
wave esta traduzido no OUENTOS POPULARES Y 
LEYENDAS DE IRLANDA, ed. Espasa-Oalpe, Ar
gentina, Baranoi?", el hija del rey de Erin y la hija 
del rey baja la ala, 49, Buenos Aires, 1947. Num conto 
basco recolhido pOl' Wentworth Webster e outro de 
Segovia, registado pOl' Aurelio NI. Espinosa, 0 Morto 
Agradecido toma a forma de uma raposa. - Nota de 
L. da O. O. 

- S6 

11 

o HOMEM PEQUENO 

(Sergipe) 

Urna vez urn principe saiu a cagar com 
outros companheiros, e enterraram-se numa 
mata. 0 principe, que se chamava D. J oao, 
adiantou-se muito dos 'companheiros e se per
deu. Ao depois de muito andar, avisto'u urn 
muro muito alto, que parecia uma montanha, 
e para hi se dirigiu. Quando hi chegou, co
nheceu que estava numa terra estranha, per
tencente a uma familia de gigantes. 0 dono da 
casa era um gigante enorme, que quase dava 
com a cabega nas nuvens; tinha mulher tam
bern gigante, e uma filha gigante de nome 
Guimara. 

Quando 0 dono da casa viu a D. J oao, gri
tou logo: "Oh! homem pequeno, 0 que anda 
fazendo~" 0 principe contou-lhe a sua his
toria, e entao 0 gigante disse: "Pois bern; 
fique aqui como meu criado". 0 principe
1a ficou, e, passados tempos, Guimara se apai
xonou por ele. 0 gigante, que desconfiou da 
cousa, chamou urn dia 0 principe, e Ihe disse: 
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