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    CíCero, o Jabuti, era o feliz morador de um bosque 
de JabutiCabas, um bosque antigo, formado Há Centenas 
de anos.  nele HaVia um riaCHo que passaVa por entre as 
árVores.                             
                       CíCero ConHeCia Cada Canto do bosque. 
                       nunCa foi a qualquer outro lugar em sua Vida e nem                  
    queria. o bosque das JabutiCabeiras tinHa tudo o que 
    ele preCisaVa.



    no bosque moraVa também uma família bem simpátiCa 
de porCo-espinHo.  dona mamãe porCo-espinHo tinHa três filHotes.  
quando ela saía para proCurar Comida, seus filHotinHos a seguiam 
em fila, um atrás do outro.  andaVam assim grudadinHos, porque 
filHote de porCo-espinHo não enxerga muito bem.

    porCo-espinHo é um biCHinHo muito manso e tímido, que não 
gosta de briga. talVez seJa por isso que a natureza lHe deu 
Como defesa uma Couraça de espinHos, para manter todos os 
outros biCHos bem distantes. 



    se existia algo que o Jabuti ConHeCia, melHor do que ninguém, era o 
signifiCado do tempo.  não que ele soubesse ler Horas, minutos ou segundos. 
nada disso... o tempo do Jabuti era a manHã, a tarde e a noite.      
    tudo o que importaVa na sua Vida era o que ele tinHa para fazer naquele 
instante. 
    o Jabuti não tinHa pressa nenHuma. podia fiCar Curtindo Cada JabutiCaba 
mordida, Cada golinHo de água, Cada minHoCa boba que punHa a Cabeça para 
fora da terra para Virar refeição.



    CíCero obserVaVa tudo à sua Volta: se a brisa 
soprasse mais forte ele sabia que VinHa CHuVa.
    quando CHegaVa a florada das JabutiCabeiras, o 
Jabuti fiCaVa feliz da Vida.  ele sabia que logo HaVeria 
JabutiCaba de montão. 

    sabia também que na temporada de JabutiCaba o 
bosque ia fiCar CHeio de borboletas em festa.   era a sua 
époCa faVorita, quando o bosque fiCaVa mais bonito e 
perfumado!



    CíCero e dona porCo-espinHo eram muito amigos.  eles se enContraVam todos 
os dias, logo pela manHã e ao anoiteCer. 
    só daVa para ConVersar um tiquinHo, porque o Jabuti ViVia de dia e dona porCo-
espinHo ViVia a noite. 

    quando o Jabuti aCordaVa de manHã, dona porCo-espinHo estaVa Voltando do 
passeio noturno Com seus filHotes prontos para ir para a Cama. 
    quando esCureCia, era o Contrário: o Jabuti, Cansado, queria dormir e dona 
porCo-espinHo saía Com os filHotes animados à proCura de Comida. 
    assim era a Vida, uma prosa bem CedinHo e outra quando Caia a noite.



    CíCero, o Jabuti, estaVa bebendo água no riaCHo.  Com barulHo do rio, ele não 
perCebeu que a onça se aproximaVa.
    de repente ela deu o bote, CíCero gritou assustado e se enColHeu dentro do 
CasCo.  a onça Começou a Jogar CíCero de um lado para o outro, deixando o 
Jabuti tonto e enJoado. 
    pegar Jabuti não é fáCil, mas ela não estaVa a fim de desistir.

    Certo dia, apareCeu uma onça no bosque.  ela 
andaVa bem de mansinHo para Ver se enContraVa 
algum biCHo distraído, Já que biCHo esperto sente 
CHeiro de onça e foge. 



    dona porCo-espinHo aCordou Com o barulHo.  botou a CarinHa 
para fora da toCa e Viu seu amigo em perigo. 
    – ai, santo pai! eu não queria entrar nessa briga, mas meu amigo 
preCisa de aJuda!
    saiu da toCa e mandou os filHotes fiCarem lá bem quietinHos. 
CHegou perto da onça e aVisou:

    – dona onça, larga o meu amigo senão leVa CHumbo! 
    a onça Viu a porCo-espinHo, Já de Costas, pronta para lançar uma raJada de 
espinHos e resolVeu se mandar. 
    ninguém é trouxa de enfrentar um porCo-espinHo, não mesmo!



    passado o susto, o Jabuti Veio radiante 
ao enContro de sua amiga.  ele queria lHe dar um 
grande abraço, mas dona porCo-espinHo o lembrou que
ninguém pode dar um abraço num porCo-espinHo sem sair maCHuCado.
    CíCero sorriu e disse:
    – aH, dona porCo-espinHo... talVez eu seJa o ÚniCo animal que possa fazer isso.  
afinal, eu sou um Cara bem reforçado!
    e foi assim que dona porCo-espinHo ganHou seu primeiro e mais gostoso abraço.


