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Faça a leitura da fábula, na próxima aula haverá exercícios: (você deve copiar o texto no 

caderno ou colar a folha impressa) 

 

AS LETRAS FALANTES 

 

__ Quando escurece, fico numa tristeza infinita. Só me sinto bem quando acontece uma 

daquelas palavras lindas que você tem no dicionário. 

__ Eu? – perguntou o I, intrigado. 

__ É claro... 

E pronunciando a palavra lentamente, para efeito maior: 

__I... lu... mi... na... ção! 

Disse aquilo e, como por milagre, a sala se iluminou por completo. 

__Viu que beleza! – disse o A – Eu gosto muito das suas palavras, caro colega. Algumas são 

muito bacanas… 

O pobre do I, que ainda estava sob efeito da muita zombaria de minutos antes, sorriu, meio 

encabulado. 

__Você acha? Há tanta palavra ruim começada por mim... Não viu ainda agora o pessoal me 

dando vaia? Idiota... imbecil... 

__Ora...- disse o A - inveja da patota... Toda a letra é assim, tem palavras boas e más, palavras 

lindas e feias, algumas até cabeludas..., mas a culpa é dos homens. Nós apenas “vestimos” as 

palavras, quando elas entram na escrita. Você é que tem sorte... 

__Eu? 

__Sim, você, meu querido... Você conhece algum termo escandaloso começado por I? 

O magrinho pensou um pouco. 

__ Assim de momento eu não lembro de nenhum. 

__Está vendo? Agora vá perguntar às outras letras... Não é qualquer uma que pode andar de 

cabeça erguida como você, sem começar com palavrões horrorosos... 

__ Sim, mais o pessoal me malhou de todo o jeito, me ofendeu até com palavras minhas, está 

bem? Chamaram- me de idiota, imbecil, ignorante... 

O A começou a rir. 

__E daí? Você se esquece de que essas palavras servem para eles também, principalmente para 

eles? É que você devia ter dito... Questão de usar a cabeça, meu filho. Questão de inteligência... 

E abrindo-se num sorriso generoso: 

__Está vendo? Olhe aí ... Inteligência... inteligente...são palavras suas. Idiota é para os outros, 

inteligente é você... 

Ao ver aquilo, o rostinho fininho do I se iluminou, num apertado clarão de alegria. 

__Que legal nossa Amizade! Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Eu preciso tomar cuidado 

comigo. Estou ficando burro. Burrice dessa gente pega. Eu, hem!?  

(Orígenes Lessa) 

 


