ANTOLOGIA
Nível: A2
Frei João Sem Cuidados

Era uma vez um rei que governava um país onde nunca
acontecia nada de interessante. A única coisa de mais
interesse era haver ali um homem que dizia não ter medo de
nada. Esse homem chamava-se Frei João Sem Cuidados.
O rei ouviu falar nesse homem e quis ver se isso era mesmo
assim.
Então, certo dia, mandou chamar Frei João ao palácio e disse-lhe:
– Vou fazer-te três perguntas. Dou-te três dias para pensares nas respostas. Se daqui
a três dias não souberes as respostas, mando-te matar! As perguntas são: Quanto
pesa a lua? Quanta água tem o mar? Em que é que eu estou a pensar?
Frei João sem Cuidados saiu do palácio a pensar nas respostas que tinha de dar ao rei.
E, claro, ia bastante preocupado.
No caminho para casa, cruzou-se com o moleiro. Diz-lhe o moleiro:
– Olá, Frei João. Vejo-o tão triste! O que lhe aconteceu?
O Frei João disse então ao moleiro a razão da sua preocupação:
– É que o rei manda-me matar se eu não lhe disser três coisas: quanto pesa a lua,
quanta água tem o mar e no que é que ele está a pensar…
Quando ouviu isto, o moleiro riu-se:
– Não tenha problemas, Frei João! Empreste-me a sua roupa e eu irei por si ao palácio
dar as respostas ao rei.
Passados três dias, o moleiro, vestido de Frei João, foi ao palácio responder ao rei. O
rei perguntou-lhe:
– Então, quanto pesa a lua?
– Quatro quartos do seu peso. – Respondeu o moleiro.
– E quanta água tem o mar?
– É preciso que Vossa Majestade mande tapar todos os rios, para eu poder responder
a essa pergunta.
– Está bem, aceito a tua resposta. – disse o rei. – Mas agora se não souberes no que
eu estou a pensar, mando-te matar!
– Vossa Majestade pensa que está a falar com Frei João e está a falar com o moleiro!
Ao dizer isto, o moleiro tira a roupa do Frei João e mostra ao rei que é o moleiro.
O rei ficou de boca aberta com a esperteza do homem.

Glossário:
Frei:

Cuidados: no plural, quer dizer preocupações. (expressão popular)
Cruzar-se: num caminho, quando vai uma pessoa para lá e outra pessoa para
cá, essas duas pessoas cruzam-se.
Moleiro: dono de um moinho.

moinho:
Emprestar: dar uma coisa a alguém por um certo tempo. Quem empresta uma
coisa a alguém espera que esse alguém lhe dê de volta a coisa
emprestada.
Vossa Majestade: forma de tratar um rei.
Tapar: fechar, pôr uma tampa ou rolha.
Ficar de boca aberta: uma pessoa que fica admirada, surpreendida ou espantada, fica de
boca aberta.

