
O Coelhinho que virou da Páscoa 

Era uma vez, há muito tempo atrás, em uma terra onde, para comemorar a boa colheita 

e na esperança de que no próximo ano seja ainda melhor, o povo celebrava a Páscoa com muita 

fartura de vinhos, frutas, pães e toda a sorte de delícias tirada da boa mãe terra. 

Certo coelhinho, muito especial, vendo as pessoas preparando tudo com tamanha 

alegria, quis saber do que se tratava... E foi aí que ele viu... 

Foi aí que ele viu tanta comida, como jamais havia visto antes, e assim começou uma 

correria só. 

Belisca daqui, experimenta de lá, tira um gostinho acolá... 

E o danadinho teve uma ideia, que eu nem posso dizer que foi uma boa ideia, pois não 

foi. 

Ele resolveu chamar toda a sua família.  

Todos os seus amigos.  

Todos os seus vizinhos para “comer-morar” a Páscoa também. 

Naquela noite vieram tantos coelhos, que mal se via o chão entre as patinhas de um e 

outro.  

Se você os visse, também não acreditaria que tantos bichinhos felpudos, como aqueles 

poderiam viver naquelas terras. 

Logo que começaram com a comilança, levaram apenas poucos segundos para acabar 

com toda a comida. 

Das tantas caixas de uvas que haviam, sobrou uma uvinha toda murcha e apodrecida... 

Opa! Espera.  

Não. Sobrou não.  

O coelhinho magrinho lá do canto correu e a comeu... 

De tantos cestos de pães que haviam, só sobram migalhas pequeninas e... 

Opa! Espera, 

Não. Sobrou também não. 

A coelhinha barrigudinha da esquerda foi lá e catou uma a uma... 

Até os barris de vinho eles furaram e tomaram cada gota. 

Acabaram com toda a comida da aldeia. 

Quando os coelhos ouviram que pessoas se aproximavam, correram todos de volta às 

suas tocas... Quer dizer... Nem todos. 



Aquele coelho especial, lembram? Aquele que começou com toda essa confusão, 

percebeu que tinha feito algo muito ruim e, de orelhinhas abaixadas e olhinhos caídos, ficou de 

trás de um cesto, observando o que aquelas pessoas fariam. 

As pessoas se desesperaram ao ver que não havia um só pão para comemorarem a 

Páscoa e foram dizer a todos os outros da aldeia. 

O coelho, vendo tanta tristeza, teve uma ideia... Melhor que a última ideia que teve. 

Chamou toda a sua família.  

Todos os seus amigos.  

Todos os seus vizinhos e falou a todos: 

-... Procuraremos por toda essa terra e traremos toda a comida que encontrarmos para 

que as pessoas possam comemorar a Páscoa também... 

E assim, cada um daqueles tantos, tantos coelhos, saltitou 

por aquelas terras e procuraram por frutas, trigo e toda a 

comido que a mãe terra poderia lhes dar. Depois, levaram 

tudo para onde as pessoas haviam deixado os alimentos para a 

festa de páscoa antes. 

Aquele coelhinho especial teve uma outra grande ideia. 

Pegou algumas frutas e folhas coloridas. 

Correu por todos os galinheiros, colhendo ovos. 

Depois, pintou cada ovo e os escondeu entre os outros 

alimentos. 

Quando aquela gente voltou lá, encontrou 

aquelas centenas de coelhinhos arrumando montanhas 

de comida e ainda se surpreenderam com o presente 

especial, feito por aquele coelhinho ainda mais especial.  

Todos puderam comemorar a páscoa com fartura...  

Acho até que foi assim que o coelhinho virou da páscoa! 

 


