Uma fábula livremente adaptada por Benoît Forget, traduzida para o
inglês por Nathan Morse e para o português por Dênis Costa Medeiros.

Nota do Editor
As fábulas de La Fontaine foram baseadas nas fábulas de
Esopo, um escritor da Grécia Antiga, cuja existência permanece incerta, é considerado o pai das fábulas e foi a grande
fonte de inspiração para Jean de La Fontaine.
Esta modesta coleção lhe proporciona três versões dessa
consagrada fábula, cuja moral atravessou os séculos, e continuará através das gerações.

A TARTARUGA E A LEBRE
por Esopo

A tartaruga e a lebre estavam discutindo sobre a
velocidade de cada uma, e só chegaram a uma conclusão
depois de marcarem um local e data para uma corrida.
A lebre, contando com sua velocidade natural, parou de
correr, deitou-se ao lado da pista e caiu no sono.
Mas a tartaruga, ciente de sua lentidão, caminhou sem
parar, ultrapassou a lebre que estava dormindo, e ganhou
a corrida.
Muito privilegiada, mas negligente, sempre perderá
para quem se esforça.

A LEBRE E A TARTARUGA
por Jean de La Fontaine

“A pressa é inimiga da perfeição”.
Disse a tartaruga à lebre.
“Aposto que ganho nesta situação”.
“Você deve estar com febre!”
Retrucou a lebre.
“Mas olha só que serelepe!
Já tomou o seu remédio?”
“Posso ser louca, mas comigo não tem tédio”.
E foi assim que aconteceu,
Marcaram a corrida
A premiação não importa
Mas sim quem vai ganhar essa briga.
Então a lebre ficou parada
Acostumada a correr dos cães numa toada 1
Parou e fez um lanche
Pegou no sono, achou irrelevante.
A tartaruga esticou seu pescoço e partiu
Ela tenta, mas sua lentidão é vil 2 .
E quer que o final seja outro
“Apostei, agora espero colher os louros 3”.

A lebre acreditou que saindo mais tarde
Sua vitória seria mais vistosa 4
Ela se contenta com o alarde
Mas não esperava tal reviravolta
Viu sua oponente perto da chegada
Saiu correndo em disparada
Em vão, pois a tartaruga venceu a corrida.
Sempre lenta, sempre vívida.
“Bem, falei que estava certa!
Se a vitória é incerta
Velocidade não é a resposta
E ainda levo minha casa nas costas

Glossário para Crianças:

Uma toada: Sem cessar nem parar; de modo ininterrupto.
2
Vil: Que não possui importância; insignificante.
3
Colher os louros: alcançar vitórias, honras, fama.
4
Vistosa: Que expressa muito luxo, ostentação e pompa; majestoso.
1

[Nota do Tradutor: Segue abaixo o poema com sua tradução normal, ou seja,
sem modulações e alterações para a obtenção de rima.]
“A pressa é inimiga da perfeição; saia sempre na hora certa,”
A Tartaruga advertiu a Lebre.
“Quer apostar”, disse a Tartaruga, “que consigo ser tão rápida
Quanto você e chegar em uma corrida.” “Tão rápida? Você deve ter perdido o juízo!”
Retrucou o pequeno animal.
“Seu fanfarrão, vá se tratar
Tomando 4 grãos de heléboro5.”
“Com ou sem juízo, eu aposto.”
Então assim foi feito, e esses dois malucos
Colocaram perto da chegada os dois prêmios:
Os prêmios que, separados, eu não sei,
Nem qual juiz eles estavam convencendo.
A Lebre mal deu quatro passos;
Ouvi dizer que ela faz isso quando quer se vangloriar.
Ela foge dos cães, eles ficam sem rumo,
E ela os fazia correr bastante.
Dito isso, tenho tempo de sobra para fazer um lanchinho,
Para ouvir o vento, enquanto tiro uma soneca,
A favor do vento; ele dá um tchauzinho à Tartaruga
Em sua marcha lenta.
Ela sai, se estica, seu pescoço fica duro;
Ela se apressa, mas pouco progresso é feito.
Ela, no entanto, odeia esse final para a história;
Honrando a aposta com muita glória;
A lebre acreditou que a honra mostrada
Ao sair mais tarde. Ela fica orgulhosa, disse ela,
Ela se diverte com qualquer coisa,
Que não da aposta. No final, quando ela viu
Seu oponente perto da chegada, ele correu
De onde ela estava descansando, ela correu bastante,
Mas em vão: a Tartaruga chegou primeiro.
“Bem,” ela indagou, “disse que essa não era a verdade?
De que adianta ter sua velocidade?
Você perdeu para mim! E onde você estaria
Se levasse uma casa nas suas costas?”
5

Glossário para Crianças:
Heléboro: uma planta considerada, na época, que curava insanidade.

A LEBRE, A TARTARUGA E OS OUTROS...

por Benoît de La Flaque 6

Espantada por sua incrível derrota,
“Revanche!” exigiu a Lebre tão impertinente.
A Tartaruga, entretida pela rapidez ao dormir da Lebre,
Aceitou o desafio arrogante feito por ela
Foi então que outros três vilões se juntaram a corrida:
O Cordeiro que se escondeu na corrida para escapar do Lobo violento
Que se ofendeu por terem espirrado água na sua cara
Revoltado, o Lobo colocou sua velha camiseta esportiva
E se colocou na linha de partida, perto de sua vítima felpuda que sequer o olhou
A corrida iria começar assim que a Raposa bem desleixada,
Se alinhasse com os corredores, carregando uma peça de queijo
E o povo por aí alertou do assalto,
Estavam procurando por alguém ruiva, que grasna e atrapalhada
Foi quando foi dado o tiro de largada e a corrida começou,
Selando os destinos interligados dessas criaturas fantásticas
6

Jean de La Fontaine significa: “Jean da Fonte”; Benoît de La Flaque significa: “Benoît da poça”.
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