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A história do rato Artur 

 

Havia uma vez um rato chamado Artur, que era muito indeciso. Sempre que os 

seus amigos lhe perguntavam se queria sair com eles, ele apenas respondia: 

- Não sei. 

Ele nunca dizia que “sim”, nem que “não”. Não era capaz de tomar decisões.  

A sua tia Helena disse-lhe: 

- Ninguém se interessará por ti se continuares a ser assim. Tu não tens mais 

cabeça do que uma folha de erva. Artur olhou atento mas não disse nada. 

Num dia chuvoso os ratos ouviram um grande barulho no sótão onde viviam. 

As traves de pinho estavam todas estragadas e por fim uma das juntas cedeu e 

caiu ao chão. As paredes tremiam e os ratos ficaram com os pelos em pé, cheios 

de medo e terror. 

- Isto não dá, disse o rato velho que era o chefe, 

- Vou mandar escuteiros lá para fora à procura de uma nova casa. 

Três horas mais tarde os sete escuteiros voltaram e disseram: 

- Encontrámos uma casa de pedra que é mesmo o que nós queríamos. Há espaço 

e boa comida para todos nós. Há lá um cavalo, simpático, chamado Nelly, uma 

vaca, um novilho e um jardim com uma árvore. 

De repente, o rato velho lembrou-se do jovem Artur. 
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- Vens connosco? perguntou. 

- Não sei, suspirou Artur, “Talvez o telhado não venha abaixo já”. 

- Bom, disse o rato velho zangado, “Não podemos esperar todo o dia até que te 

decidas. Toca a andar! Marchar!” e foram-se embora. 

Artur ficou e viu os outros ratos a irem embora cheios de pressa. A ideia de uma 

decisão imediata era de mais para ele. 

- Vou voltar para o meu buraco por um momento, disse para ele mesmo, “só 

para me decidir”. 

Nessa noite houve uma grande tempestade que fez tremer a terra e o telhado 

veio todo abaixo. No dia seguinte, vieram uns homens ver as ruínas. Um deles 

moveu uma tábua e debaixo dela viram um rato jovem deitado de lado, morto, 

meio dentro e meio fora do seu buraco. 

 

 

 

 

 

The story of Arthur the Rat (Abercombrie, 1967) - Versão Portuguesa (Guimarães, 2002) 
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