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Para todas as capivaras do mundo

e para todos os outros bichos

que o ser humano acha feio.



 

Quem vê, no Pantanal, as capivaras paradas perto da água,  
pergunta em que esses bichos imóveis podem estar pensando.

— Em nada! — respondem os mais antipáticos.
Mas estão errados! As capivaras são  

bichos muito sensíveis e sofrem  
quando os outros falam mal delas.

Certo dia, uma capivara poeta    
se queixava na beira do rio:

— Aguentar o peso desta cabeça é tão irritante! 
E o pior é que tenho que sentar neste bumbum gigante! 
Além disso, não gosto desta minha cara de capivara!



— Queria ser alta como um tuiuiú! — 
continua a capivara poeta. — Com meu 
pescoço elegante, colorido que nem 
bandeira, eu poderia passear na água 
transparente sem afundar na lameira.

— O que você está fazendo com  
essas pernas de pau? — pergunta a capivara 
acrobata.

— Estou sonhando que sou pássaro — 
explica a capivara poeta.

— Posso sonhar com você?


