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Na Quinta das Rosas, andavam todos os animais em alvoroço, muito tristes e 

preocupados. A vaca Branquinha tinha acabado de dar à luz um vitelinho com manchas 

verdes, nada igual aos outros elementos da família. Pior do que as manchas, o bebé 

vitelinho não se punha de pé.  

O vitelinho queria mamar e chegar-se a ela, mas ela mostrava-se inquieta e 

afastava-se. 

Estava desolada. Tinha desejado tanto aquele filho. Enquanto esperava que ele 

nascesse, via-o a correr pelos quintais e a jogar com as irmãs. Até lhe tinha posto o nome 

de Ruca. 

A irmã mais velha do vitelinho, a Clarinha, que era uma vitelinha esperta e toda 

despachada, disse à mãe: 

- MMMMMMMM...mmmmmmmmm...ma...ma..mmmmmmm, vou falar com o 

mocho sábio e contar-lhe o caso. 

A mãe Branquinha concordou e a vitelinha pôs-se a caminho da árvore, onde 

morava o mocho sábio. 

O mocho já sabia de tudo, o que se estava a passar na Quinta das Rosas e tinha lido 

uns artigos sobre animais que nasciam com diferenças. Tentou acalmar a nossa vitelinha e 

falou com ela: 



- As manchas verdes na pele do teu irmão podem ser-lhe úteis. Com elas, 

facilmente se disfarça entre a vegetação e passa despercebido aos lobos e águias que o 

queiram atacar. Quanto ao pôr-se de pé e andar vai levar tempo. O vitelinho Ruca vai 

precisar muito do apoio de todos, familiares e amigos, principalmente da tua ajuda. Vais 

ter de brincar muito com ele, jogos de que ele goste e que o façam fazer movimentos. Leva 

os teus amiguinhos lá a casa para brincarem com o teu irmão. 

O mocho sábio ainda acrescentou: 

- Diz à tua família que o vitelinho Ruça, com a ajuda de todos, vai conseguir andar. 

Adeus e dá notícias. 

A vitelinha Clarinha nunca mais esqueceu os conselhos do mocho e começou a 

apoiar o irmão em tudo. Os vizinhos ajudavam-na e a família dava muito carinho ao 

vitelinho. A Clarinha conseguiu que os seus amigos fossem, quase todos os dias, brincar 

com o vitelinho Ruca.  

Um dia, o vitelinho estava a apanhar sol e viu uma bola vermelha escondida na 

relva. Brilhava como a luz do sol. 

O Ruca queria aquela bola, e não tinha ninguém que a fosse buscar. 

Pouco a pouco, foi-se erguendo. Caía e erguia-se de novo. Por fim, conseguiu 

manter-se de pé, alguns segundos. Como não chegava à bola, tentou um passo, mas caíu. 

De volta a casa, a irmã assistiu a tudo. Bateu as patinhas de contente e ajudou o 

irmão a levantar-se.  

Agarrou-se a ele e disse-lhe: 

-Estou muito contente. Amanhã tentamos, de novo. Não tarda muito tempo, estás a 

andar. 

Passados poucos dias, o nosso amigo, vitelinho Ruca, começou a dar os primeiros 

passos para agarrar a bola vermelha, de que tanto gostava. 

O Ruca estava muito agradecido a todos os que sempre brincaram com ele, sem se 

importarem com as suas diferenças.  
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