
           

 

 

 

 

 

 

 

 
A amendoeira e o passarinho Zebedeu 

 
 

O passarinho Zebedeu estava farto de ser pequenino.  

Logo às oito e meia da manhã tinha de ir para a escola, que começava com as aulas 

de canto; seguiam-se os exercícios de voo, os truques para fugir aos caçadores, as regras 

sobre como fazer um ninho e outras coisas mais, que o deixavam muitíssimo cansado.  

Zebedeu estava farto de estudar e de receber ordens dos mais velhos. 

O único momento da escola que lhe dava alguma satisfação era a hora do recreio, 

em que podia fazer o que lhe apetecesse. Ora, no meio do pátio do recreio existia uma 

amendoeira, carregada de flores, que desenhava uma sombra irrequieta nos dias em que 

o calor não estava para brincadeiras. 

Certa vez, depois de uma lição sobre a Natureza, Zebedeu acomodou-se na 

amendoeira e suspirou em voz alta: 

— Quem me dera ser árvore… Nunca ter de sair do mesmo sítio…  

A amendoeira não gostou do que ouviu. No recreio seguinte, quando Zebedeu se 

preparava para dormir uma soneca junto ao seu tronco, ela não resistiu: 

— Olha lá, ó pássaro, sabias que a vida de uma árvore nem sempre é fácil? De nada 



me vale ser árvore se não aproveitar os meus dons. Todos os dias, estico os meus braços 

e ofereço sombra a quem procura um abrigo mais fresco; acolho as aves que vêm até 

mim para fazer o seu ninho; em certas alturas do ano, dou flores e frutos; e, ao mesmo 

tempo, ajudo os que estão à minha volta a respirar ar puro. 

— Nunca tinha pensado nisso... — disse Zebedeu. — Então estás farta de 

trabalhar... 

— Não estou farta porque sou árvore e, desde o dia em que as minhas sementes me 

convidaram a nascer, divirto-me muito por poder crescer e ajudar os que estão à minha 

volta. A melhor prenda que podemos dar à Mãe Natureza é sermos nós mesmos: eu 

poder ser árvore e tu poderes ser um passarinho. 

— Nunca tinha pensado nisso... 

— Imagina que não podias cantar, dar cambalhotas no ar, fazer ninhos, transportar 

comida no teu bico, passear com os teus pais ou brincar com os teus amigos? — 

continuou a amendoeira. — De que valia seres passarinho? 

Zebedeu, que todas as manhãs fazia uma birra para se levantar da palha, pensou, 

pela primeira vez, como seria aborrecido se passasse o dia inteiro enfiado no ninho. A 

amendoeira tinha toda a razão: tal como ela, também ele era importante para a 

Natureza! 

O passarinho Zebedeu decidiu então aproveitar cada momento da sua vida, dar 

atenção às aulas e escutar o que os mais velhos tinham para lhe ensinar. 
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