
Coisas Terríveis: 

Uma alegoria do Holocausto 

 

 

 
Na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas viraram a cara para o lado enquanto coisas 

terríveis aconteciam. Fingiam não ter conhecimento de que os seus vizinhos estavam a ser levados embora e 

enclausurados em campos de concentração. Fingiam não ouvir os seus pedidos de socorro.  

Os nazis mataram milhões de Judeus e outros durante o Holocausto.  

Se toda a gente se tivesse mantido unida ao primeiro sinal de maldade, será que isto teria acontecido? Lutar 

pelo que sabemos que está certo nem sempre é fácil. Especialmente se aquele que defrontas é maior e mais 

forte que tu. É mais fácil virar a cara e olhar para o lado. Mas se o fazes, coisas terríveis podem acontecer. 

 

 

 
 
 
 

  
clareira a meio do bosque servia de casa às criaturinhas mais pequenas. As 

aves e os esquilos partilhavam as árvores. Os coelhos e os porcos-espinhos 

partilhavam a sombra debaixo das árvores, e as rãs e os 

peixes partilhavam as frescas águas castanhas do charco da 

floresta. Sentiam-se satisfeitos. 

 
Até ao dia em que as Coisas Terríveis chegaram. 
 
O Pequeno Coelho viu as sombras terríveis antes mesmo 

de as ver. Pararam na beira da clareira e as suas sombras 

encobriram o sol. 

a 



— Viemos buscar todas as criaturas com penas nas costas — vociferaram as Coisas 

Terríveis. 

— Nós não temos penas — disseram as rãs. 

— Nem nós — disseram os esquilos. 

— Nem nós — disseram os porcos-espinhos. 

— Nem nós — disseram os coelhos. 

Os pequenos peixes saltaram da água para mostrar o brilho das escamas, mas os 

pássaros gorjearam nervosamente no cimo das árvores. Penas! Elevaram-se no ar, depois 

partiram soltando um grito agudo em direção ao azul do céu. 

Mas as Coisas Terríveis tinham trazido consigo as suas 

terríveis redes. Lançaram-nas bem alto e apanharam as aves 

que levaram embora. 

As outras criaturas da floresta falavam nervosamente umas 

com as outras. 

— Aqueles pássaros estavam sempre a fazer barulho — 

disse o Velho Porco-Espinho. — Já vão tarde, é o que eu acho. 

— Agora há muito mais espaço nas árvores — disseram os 

esquilos. 

— Porque é que as Coisas Terríveis queriam as aves? — perguntou o Pequeno 

Coelho. — Que mal tem ter penas? 

— Não devemos fazer perguntas — disse o Grande Coelho. — As Coisas Terríveis não 

precisam de ter um motivo. Fiquem mas é felizes por não nos terem querido a nós. 

 

Agora já não havia pássaros a cantar na clareira. Mas a vida ia decorrendo quase 

como anteriormente. Até ao dia em que as Coisas Terríveis voltaram. 

O Pequeno Coelho ouviu o estampido dos seus terríveis pés antes que estes 

estivessem visíveis. 

— Viemos buscar todas as criaturas de cauda farfalhuda que vivem na clareira — 

vociferaram as Terríveis Criaturas. 

— Nós não temos cauda — disseram as rãs. 

— Nem nós. Não temos verdadeiramente caudas — disseram os porcos-espinhos. 

 

Os pequenos peixinhos saltaram da água para mostrar o suave brilho das suas caudas 

com barbatanas, e os coelhos viraram os seus rabinhos para que as Coisas Terríveis 

pudessem verificar por elas próprias. 

— As nossas caudas são redondinhas e têm pelinho — disseram eles. — Não são 

farfalhudas, de maneira alguma. 



Os esquilos batiam o dente de medo e fugiram para o topo das árvores, bem alto. 

Mas as Coisas Terríveis lançaram as suas terríveis redes ainda mais alto do que os sítios 

para onde os esquilos conseguiam correr, e mais longe do que os esquilos conseguiam 

saltar. Apanharam-nos a todos e levaram-nos 

embora. 

— Aqueles esquilos eram uns gulosos — disse o 

Coelho Grande. — Sempre a armazenar para eles. 

Nunca partilhavam. 

— Mas porque é que as Coisas Terríveis os 

levaram? — perguntou o Pequeno Coelho. — Será 

que as Coisas Terríveis querem a clareira só para elas? 

— Não. Elas têm o seu próprio lugar — disse o Grande Coelho. — Mas as Coisas 

Terríveis não precisam de um motivo. Preocupa-te mas é com a tua vida, Pequeno Coelho. 

Não queremos que elas se zanguem connosco. 

 
Agora já não havia aves a cantar nem esquilos a guinchar nas árvores. Mas a vida na 

clareira lá continuou, quase como anteriormente.  

Até ao dia em que as Coisas Terríveis voltaram. 

O Pequeno Coelho ouviu o estrondo das suas vozes horríveis. 

— Voltamos em busca de todas as criaturas que nadam — vociferaram as Coisas 

Terríveis. 

— Oh, nós não nadamos — apressaram-se os coelhos a dizer. 

— E nós nem sabemos nadar — disseram os porcos-espinhos. 

 
As rãs mergulharam bem fundo no charco da 

floresta e formaram-se ondinhas em espiral, 

como saca-rolhas, na água escura e castanha. Os 

peixinhos partiram como flechas, para um lado e 

para o outro, deixando traços cor de prata. Mas 

as Coisas Terríveis atiraram as suas terríveis redes 

até às profundidades, puxaram as rãs e os peixes 

brilhantes e levaram-nos embora. 

— Porque é que as Coisas Terríveis os levaram? — perguntou o Pequeno Coelho. — O 

que é que as rãs e os peixes lhes fizeram? 

— Provavelmente nada — disse o Pequeno Coelho. — Mas as Coisas Terríveis não 

precisam de um motivo. Há muitas criaturas que não gostam de rãs. De coisas com papos 

e escorregadias. E os peixes são tão frios e pouco simpáticos… Nunca falam connosco. 

 



Agora já não havia pássaros a cantar, esquilos a guinchar, rãs a coaxar, ou peixes a 

brincar no charco da floresta.  

Um silêncio nervoso enchia a clareira. Mas a vida continuou quase como era 

habitual. Até ao dia em que as Coisas Terríveis regressaram. O Pequeno Coelho cheirou o 

seu terrível odor ainda antes delas estarem à vista. Os coelhos e os porcos-espinhos 

olharam para todos os lados, exceto uns para os outros. 

— Viemos buscar todas as criaturas que têm espinhos — vociferaram as Coisas 

Terríveis. 

Os coelhos pararam de tremer.  

— Nós não temos espinhos — disseram, ajeitando o seu pelinho branco e fofo. 

Os porcos-espinhos eriçaram-se com todas as suas forças. Mas as Coisas Terríveis 

cobriram-nos com o arremesso de redes terríveis e os porcos-espinhos ficaram presos nelas, 

como moscas numa teia de aranha. E as Coisas Terríveis levaram-nos embora. 

— Aqueles porcos-espinhos sempre tiveram mau feitio — disse tremulamente o 

Grande Coelho. — Espinhentos e irritadiços! 

 

Desta vez o Pequeno Coelho nem perguntou porquê. Nesta altura ele já sabia que as 

Coisas Terríveis não precisam de um motivo. O cheiro ainda permanecia na clareira, 

embora as Coisas Terríveis já se tivessem ido embora. 

— Eu gostava mais quando havia toda a espécie de 

criaturas na nossa clareira — disse ele. — E acho que 

devíamos mudar daqui. E se as Coisas Terríveis voltam? 

— Disparate — respondeu o Coelho Grande. —

Porque é que haveríamos de mudar? Esta sempre foi a 

nossa casa. E as Coisas Terríveis não vão regressar. Nós 

somos os Coelhos brancos. Nada poderia acontecer-nos. 

 

Como os dias seguintes se seguiram calmos, o Pequeno Coelho pensou que o Grande 

Coelho devia ter razão. Até que as Coisas Terríveis voltaram. O Pequeno Coelho viu o 

brilho terrível dos seus terríveis olhos através da escuridão da floresta.  

E sentiu de novo o cheiro terrível. 

— Viemos em busca de todas as criaturas brancas — vociferaram as Coisas Terríveis.  

— Aqui não há criaturas brancas, a não ser nós — disse o Grande Coelho.  

— Viemos buscar-vos — disseram as Coisas Terríveis. 

Os coelhos fugiram apressadamente em todas as direções.  

— Socorro! — gritavam. — Que alguém ajude!  

 Mas já não havia ninguém para ajudar. E as grandes redes circulares caíram por 



cima deles. E as Coisas Terríveis levaram-nos embora. 

A todos menos ao Pequeno Coelho, que era suficientemente pequeno para se 

esconder num monte de pedras à beira do lago, e suficientemente esperto para ficar tão 

quietinho que as Coisas Terríveis pensaram que ele era também uma pedra. 

 Quando todos se foram embora, o Pequeno Coelho rastejou para o meio da clareira 

vazia. Devia ter tentado ajudar os outros coelhos, pensou. Se ao menos nós, todos nós, nos 

tivéssemos mantido unidos, tudo poderia ter sido diferente… 

 

Com tristeza, o Pequeno Coelho abandonou a clareira.  

Iria avisar as outras criaturas da floresta acerca das Coisas Terríveis.  

Tinha esperança de que alguém ouvisse. 
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