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O CRIADOR DE PORCOS

 





 

Era uma vez um príncipe pobre. Seu

reino era muito pequeno, mas grande o

suficiente para ter uma família. E ele queria

se casar com a filha do imperador, mas
precisava de muita coragem para pedir a

mão da moça. Assim, resolveu presenteá-



la com uma linda rosa de seu jardim e com

um rouxinol que cantava as mais belas
canções do reino.



 

Os presentes foram colocados em duas
grandes caixas de prata e entregues à
princesa. Quando a moça viu as belas
caixas com os presentes, bateu palmas de

alegria.



– Ah! Espero que seja um gatinho! –
disse.
Em seguida, a rosa, belíssima, foi

mostrada.
Quando tocou a rosa, a princesa se

derramou em lágrimas.
– Argh! Papai! – disse ela. – Não é

falsa. É de verdade!

– É de verdade – repetiram todas as
pessoas da corte. – É de verdade!



 

– Abram a outra caixa! – sugeriu o

imperador.
O rouxinol foi retirado e cantou de forma

tão bela que, por um instante, ninguém

conseguiu dizer nada. Emocionado, o

imperador desatou a chorar como um



bebezinho.



 

– Não acredito! É um pássaro de

verdade? – perguntou a princesa.
– Sim, é um pássaro de verdade –

afirmaram os criados que haviam trazido

as caixas.



– Então deixem o pobrezinho ir embora!

– disse a moça, recusando-se a ver o

príncipe que lhe ofertara o pássaro.



 

Mas o príncipe não desistiu. Ele sujou o

rosto, vestiu roupas surradas, colocou um

boné na cabeça e foi bater à porta do

castelo.
– Bom dia, imperador! – disse ele. – Que



tal me dar um emprego no castelo?
– Ora, não sei. Existe tanta gente que

gostaria de trabalhar aqui! – respondeu o

monarca. – Mas, deixe-me ver, preciso de

alguém para cuidar dos porcos.
Assim, o príncipe tornou-se criador de

porcos. Deram-lhe um quartinho junto ao

chiqueiro, onde ele devia ficar.



 

Durante todo o dia, o príncipe,

disfarçado, ficou trabalhando e, quando a

noite caiu, tinha feito uma bela panelinha

com sinos em volta. Quando fervia algo na

panela, os sinos badalavam docemente,



tocando a música:
 

Ah, minha doce Margot,

Tudo acabou, acabou!

 

Quando a princesa e as damas de

companhia passaram perto do chiqueiro,

ouviram a melodia. Ela parou e ficou muito

contente, pois aquela era a única música

que sabia tocar.



 

– Ora, essa música eu sei tocar! – disse

a princesa. – E com apenas um dedo. Ele

deve ser um criador de porcos muito

instruído. Escutem, por favor, vão até lá e

perguntem quanto ele quer pela panela



com os sinos.



 

Uma das damas foi até o chiqueiro e

perguntou quanto ele queria pela panela.
– Quero dez beijos da princesa! –

respondeu o criador de porcos. – Não

aceito menos que isso.



– Bem, o que ele disse? – perguntou a

princesa.
Quando a jovem soube o que ele queria,

exclamou indignada:
– Que rapaz grosseiro!

Mas ela dera apenas alguns passos
quando ouviu os sinos tocando:

 

Ah, minha doce Margot,

Tudo acabou, acabou!



 

– Ter de beijar o criador de porcos é tão

constrangedor! – disse a princesa. – Mas,

se vocês fizerem um círculo à nossa volta,

ninguém vai perceber.
As damas de companhia fizeram um



círculo em redor da princesa. O criador de

porcos recebeu seus dez beijos, e a

princesa, sua panela.
Como era divertido! A panela ficou no

fogo toda a noite e todo o dia. As damas de

companhia dançaram e bateram palmas de

pura satisfação.



 

O criador de porcos fez então um

chocalho. Quando agitado, ele tocava todas
as músicas conhecidas desde que o mundo

começou!

– Mas isso é maravilhoso! – exclamou a

princesa ao passar por ali. – Nunca ouvi



composição mais bela! Alguém entre lá e

pergunte o que ele quer por esse

instrumento, mas sem beijos desta vez.
– Ele quer cem beijos da princesa! –

disse a dama de companhia ao voltar.
– Esse rapaz deve estar louco! Diga-lhe

que lhe dou dez beijos e que minhas damas
de companhia lhe darão o restante.

A dama de companhia obedeceu, mas...
– Cem beijos da princesa – insistiu ele –,

ou o chocalho continua sendo meu!



 

– Fiquem ao meu redor! – exclamou a

princesa.
Todas as damas fizeram um círculo ao

redor dos dois, e ele a beijou e a beijou e a

beijou...



– O que está acontecendo lá no pátio? –
perguntou o imperador, que saíra à
varanda. Ele esfregou os olhos e colocou

seu monóculo. – São aquelas damas de

companhia aprontando outra vez! É
melhor eu descer e ver o que estão fazendo.



 

Assim que chegou ao pátio,

aproximou-se silenciosamente. As damas
estavam tão ocupadas contando os beijos
que nem repararam que o imperador

estava por perto.
– O que é isso? – perguntou ele.



Quando viu que o casal estava se beijando,

o imperador atirou neles seu chinelo.



 

– Vão embora! – disse o imperador,

perdendo a cabeça.
E, assim, tanto a princesa quanto o

criador de porcos foram banidos do

império.



Lá foi ela, chorando e se lamentando.
Enquanto isso, o criador de porcos pedia a

ela que se acalmasse. E, então, a chuva

começou a cair.



 

– Ah, que pessoa infeliz eu sou! –
resmungava a princesa. – Se ao menos eu

tivesse aceitado aquele belo príncipe! Ah,

estou tão infeliz!

Ouvindo isso, o criador de porcos foi



para trás de uma árvore, limpou o rosto,

tirou as roupas esfarrapadas e apareceu

usando seus trajes de príncipe.
Ele olhou para ela e balançou a cabeça.
– Eu vi o tipo de pessoa que você é e

realmente não gosto de você! – disse ele.
– Você não quis um príncipe honesto!

Não soube apreciar a beleza da rosa e o

maravilhoso canto do rouxinol, mas não se

importou de beijar o criador de porcos
para conquistar um simples brinquedo.
Agora vai ter que se virar sozinha.
Então ele retornou ao seu reino e fechou

a porta. Tudo o que a princesa podia fazer

agora era se sentar do lado de fora e cantar:



 

Ah, minha doce Margot,

Tudo acabou, acabou!
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