Releitura da obra esopo

O Homem e a Cobra Na força do chuvoso e frio inverno
andava uma Cobra fraca e encolhida, e um homem
piedoso recolheu-a, agasalhou-a e alimentou-a,
enquanto houve frio. Chegado o verão, começou a
Cobra a estender-se e desenroscar-se, pelo que o
homem a quis pôr fora; mas ela levantou o pescoço
para o morder. Vendo isso, o homem pegou num pau e
começou a lutar com a Cobra. Na peleja ﬁcou a Cobra
morta, e ele bem mordido.
Um homem andando na chuva com frio e fome depois
de andar muito encontrou uma cobra com muito frio
levou a cobra para a casa e alimentou a cobra e
cuidou muito da cobra depois de horas.A cobra com
medo e assustada decidiu atacar o homem o homem
Se defendeu mesmo a cobra fraca conseguiu picar
várias vezes o homem mesmo assim o homem
venceu.

Andava um Galo a esgravatar no chão, para achar
migalhas ou bichos que comer, quando encontrou uma
pérola. Exclamou: — Ah, se te achasse um joalheiro! A
mim porém de que vales? Antes uma migalha ou
alguns grãos de cevada. Dito isto, foi-se embora em
busca de alimento.
Caminhava um falo com fome e cansado,depois
começou a esgravatar o chão quando de repente
achou um diamantes.Levou para a casa muito feliz
depois de horas descobriu que não era diamante mas
sim uma pedra azul.
—————————————————————————
Um Cão levava na boca um pedaço de carne, e, ao
atravessar um rio, vendo a carne reﬂetida na água,
pareceu-lhe esta maior e soltou a que levava nos
dentes para apanhar a que via dentro de água. Porém,
como a corrente do rio arrastou a carne verdadeira,
com ela foi também o seu reﬂexo, e ﬁcou o Cão sem
uma e sem outro.

Um tigre andava com um pedaço gigante de carne.
Três leão viram o pedaço de carne e aí o tigre viu 3
leão correndo atrás dele desesperado começou a
correr muito muito até que enﬁm despistou os três
leao.
—————————————————————————Procurando comida, um Cão encontrou a máscara de
um homem muito bem-feita de papelão com cores
vivas. Chegou-se então a ela e começou a cheirá-la
para ver se era um homem que dormia. Depois
empurrou-a com o focinho e viu que rebolava, e como
não quisesse ﬁcar quieta nem tomar assento, disse o
Cão: — Decerto que a cabeça é linda, mas não tem
miolo.
Um cão muito esfomeado o procurando comida num
escritório abandonado daí invés de achar comida
achou uma máscara muito bonita curioso levou para a
casa descobriu que a máscara era antiga e falou o cão:
—máscara muito bonita mas acho que não tem miolo.

O Burro e o Leão Um Burro simplório cruzou-se com
um Leão num caminho, e, altivo e presunçoso,
atreveu-se a falar-lhe, dizendo: — Sai do meu
caminho! Vendo este desatino e ousadia, o Leão
deteve-se por um instante; mas prosseguiu logo o seu
caminho, dizendo: — Pouco me custaria matar e
desfazer este Burro agora mesmo; porém não quero
sujar os meus dentes nem as fortes unhas em carne
tão ordinária e fraca. E seguiu caminho sem fazer
caso dele.
O burro e o pato Um pato nadando num lago muito
bonito encontrou um burro bebendo água do lago o
pato disse:—ola Burrinho oque está fazendo no meu
lindo lago!?
O burro disse:—ola Senhor pato desculpa invadir seu
lago apenas estava com sede.
Depois o pato e o burro começaram a ser amigos o
pato nunca encostou na terra ele ﬁcou com medo de
abandonar seu lindo lago mas corajoso caminhou para
sempre encima do burro.

