
 
 

A Coelhinha do Monte das Campainhas 

 

 
o cimo do Monte das Campainhas havia um velho carvalho. E, sob esse carvalho, havia uma 

toca. E nessa toca vivia a Coelhinha.  

Era uma bonita toca com quatro divisões e campainhas a crescer junto da porta.  

Mas a Coelhinha não gostava dela. 

“Já estou farta desta toca!”, disse com os seus botões. “Estou farta de subir e descer a colina. 

Estou farta de apanhar com bolotas na cabeça. E já não suporto as campainhas! Quero uma casa mais 

interessante!” 

Por isso, sem mais delongas, foi à procura de uma. 

 

O Esquilo, amigo da Coelhinha, levou-a a ver a sua casa no 

cimo de uma árvore. Mas a Coelhinha tinha vertigens! E as suas 

patas não tinham sido feitas para saltar de ramo em ramo. 

— Tenho muita pena, Esquilo — disse a Coelhinha. — Acho que 

vou precisar de uma casa mais perto do chão. 

Em seguida, a Coelhinha visitou o Texugo. Este vivia numa casa forrada com musgo, no coração 

da velha floresta. Ali, no meio das árvores, tudo era escuro e sereno, havendo poucos transeuntes, o 

que agradava muito ao Texugo. 

— Mas para mim é calmo de mais — disse a 

Coelhinha. 

— Se gostas de movimento, porque não vens 

viver para o rio? — sugeriu a Lontra. — Há sempre 

imenso movimento aqui. 

Contudo, um simples olhar à casa-barco da 

Lontra foi suficiente para mostrar à Coelhinha que 
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aquilo não lhe servia.  

— É demasiado húmido para o meu gosto! — gemeu ela.  

— Hum, e se for o prado onde vive o Arganaz? — sugeriu a Lontra. 

O Arganaz parecia viver feliz no prado, mas, por muito que se esforçasse, a Coelhinha não se 

sentia bem. Para começar, não havia ponta de sombra e, quando o sol batia em cheio, ficava muito 

quente! O pólen das papoilas fazia--a espirrar e os 

tocos de milho magoavam. 

Por isso também não servia. 

— E se for a casa do Mocho? — sugeriu o 

Arganaz. 

O Mocho vivia no sótão do celeiro. 

Era um lugar seco e muito limpo, mas havia ali algo que também não estava bem. 

— Tem muitas correntes de ar! — disse a Coelhinha. 

Conseguiria ela encontrar uma casa nova? 

 

À sombra da grande montanha, a Coelhinha encontrou 

uma caverna vazia. 

Era um pouco sombria, mas, pelo menos, tinha montes 

de espaço. Achou que era mesmo aquilo que procurava, até 

ouvir um ruído surdo — um som cavo, rouco. Então percebeu 

— era a casa do Urso. 

“E o Urso ressona que se farta”, pensou a Coelhinha. 

“Não podia viver aqui de maneira alguma!” 

A Coelhinha estava prestes a desistir, quando reparou 

numa elegante porta azul entre as raízes de um castanheiro. 

“Isto é que é perfeito!”, disse com os seus botões. 

Mas ali havia gato. O sítio tinha um cheiro estranho...Um cheiro assustador a raposa… 

 
Então, a Coelhinha sentiu-se muito assustada e fugiu a sete pés. Correu, passou pelo celeiro, 

pelo campo, pelo rio e pela floresta, e só parou no Monte das 

Campainhas. Subiu o monte a correr, passou pelas campainhas, 

pelo carvalho e entrou pela porta da sua casa. 

Olhou com atenção para a sua toca. 

“Não é muito quente nem muito húmida. Não é muito 

sossegada nem muito barulhenta. Na verdade, é a casa ideal para 

mim!” pensou a Coelhinha, por fim satisfeita. 

E assim foi! 
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