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A notícia de que o Leão tinha ficado doente espalhou-se como uma ventania pela 
f loresta. De um momento para o outro, quase sempre silenciosa — a não ser pela cantoria 
dos passarinhos quando acordavam —, a f loresta se encheu de rugidos; a terra tremia,  
as árvores balançavam, os passarinhos, atônitos, se esbarravam no ar. Não houve quem  
não ficasse sabendo que o Leão adoecera, não se falava em outra coisa. Os animais  
estavam preocupados, alguns mais, outros menos, como se percebia na conversa do  
Urso com o Elefante:

— Coitado do Leão, eu também já passei mal e todos tiveram medo de mim porque  
eu estava com dor de dente. É horrível ter fama, Gordo...

O Elefante, que não se importava de ser chamado de Gordo porque se achava forte, 
suspendendo a tromba, disse:

— Ainda bem que tenho muita saúde. Minha mãe diz que é porque eu sempre comi  
de tudo, e quem come de tudo fica forte.

— Pois é, Gordo, mas o Leão é o mais velho da f loresta, e os velhos... O que será que  
ele tem, afinal? — perguntou o Urso.

— Laringite. Não é nada de mais, é que o Leão adora chamar atenção... — disse o Elefante.
— Xi... a garganta? Aí é que não vão querer chegar perto dele mesmo...
Nesse momento, passou por eles o Esquilo, esbaforido, com um pano na mão.
— O Leão está doente — avisou ele. — Vou levar essa compressa até a casa da Onça  

para ela dar para ele. Eu não vou lá porque sou pequeno e ele pode me engolir sem querer, 
mas a Onça não vai ter medo de nada. 

Antes que eles pudessem dizer qualquer coisa, o Esquilo saiu em disparada. 
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Ali perto, na toca do Coelho, estavam todos alvoroçados com a notícia,  
com pena do Leão e querendo visitá-lo. Um dos coelhinhos, que queria  
que o Leão fosse seu pai, chorava desconsolado. Os outros queriam ver  
a garganta dele. 

— Mas onde já se viu querer ver garganta de Leão, crianças? E você, que 
bobagem é essa, hein? Pare já de chorar! — dizia a mãe Coelha. Então, com  
a bolsa pendurada no braço, ela disse que ia saber o que realmente estava se 
passando e que eles ficassem quietinhos, porque ela voltava logo. 

E assim dizendo a Coelha saiu na carreira pela f loresta até quase esbarrar  
na Girafa, que se alimentava das folhas de uma árvore. Levantando a cabeça, 
disse:

— Desculpe incomodar, Miss — a Girafa adorava ser chamada de Miss —, 
sabe o que está acontecendo com o Leão?

— Está com dor de garganta — respondeu a Girafa, engolindo uma folha. 
— Ah, ouvi dizer que é laringite — disse a Coelha.
— Tudo igual. É tudo lá — a Girafa respondeu mastigando.
— Lá onde? — perguntou a Coelha, confusa.
— Na garganta, senhora — a Girafa disse, e abocanhou mais uma folha.
— E quem vai tratar dele? — quis saber a Coelha.
— A mãe está vindo de outra f loresta. 
— Ah, que bom que ele tem mãe! Então está tudo resolvido. Obrigada,  

Miss, vou dar a notícia aos meus filhos. — E a Coelha saiu saltitando de  
volta para casa, enquanto a Girafa continuava sua refeição. 


