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E ra uma vez um carvoeiro muito pobre que 
vivia com sua mulher e sete filhos numa  

cabana ao meio de um bosque.
O trabalho era muito e os lucros tão poucos que 

eles não sabiam o que haviam de fazer à sua vida. 
Cortava -lhes o coração a vista de sete crianças 
quase sem fato para se precaverem contra os ri-
gores do inverno, mal tendo um bocado de pão 
para comerem em toda a roda do ano.

Uma noite que eles estavam descoroçoados de 
todo, sentaram -se à lareira, pois lenha em abun-
dância tinham eles no bosque, o caso era cortá -la 
e trazê -la para casa. Tinham mandado deitar os 
filhos, porque à falta de alimento mais substan-
cial o sono também é sustento, e puseram -se a 
conversar na sua triste vida.

— Mulher — dizia o carvoeiro —, isto assim não 
pode continuar. Nós, que temos tanto amor aos 
nossos filhinhos, não podemos vê -los aqui mor-
rer de fome e frio. Melhor é levá -los para a maior 
espessura do bosque e deixá -los lá, para que se 
percam. Se os animais selvagens ou algum olha-
rapo os comerem, não vê a gente essa desgraça. 
Sempre isso é melhor do que morrerem de fome 
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diante de nós, e se puderem fugir talvez ainda 
possam ser felizes.

A carvoeira chorava muito e não podia 
convencer -se de que o marido tivesse razão, mas 
enfim não houve remédio senão resignar -se, pois 
por mais que buscasse não encontrava nem miga-
lha de pão que lhes desse no dia seguinte.

Combinaram levar os filhos para muito longe e 
por caminhos desviados, de maneira que eles não 
pudessem voltar a casa.

Ora o filhito mais novo era tão inteligente que 
até, por alcunha, o chamavam o Esperto. Coisas 
que ele pensava e fazia não lembravam a mais 
nenhuma criança da sua idade. Mais parecia um 
homem de muito tino do que um pequeno e igno-
rante filho de carvoeiros.

Como os pais os tinham mandado deitar mais 
cedo para à vontade conversarem, os pequenos 
pegaram logo no sono e não deram conta de coisa 
alguma. O Esperto, que dormia pouco como toda 
a gente que o é, esse ouviu tudo, e o resto da noite 
levou -o a pensar o que faria no dia seguinte.

De manhã, ainda o Sol não aparecera no oriente 
a dourar o céu e já os pais estavam a chamar as 
crianças — o carvoeiro, com o machado às costas 
para cortar a lenha, a mulher com as cordas para 
atar os molhos. Os pequenos levantaram -se logo 
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e seguiram atrás, levados por caminhos que só 
pareciam trilhados por gamos e outros animais 
que habitam os cerrados bosques.

Admiravam -se muito, mas, não desconfiando 
de nada, iam indo, contentes de aprenderem no-
vos atalhos. O Esperto é que, atrás de todos, re-
parava para o caminho e, tendo -se prevenido ao 
passar um ribeiro com grande quantidade de sei-
xos brancos, ia -os semeando por onde passava.

Estiveram trabalhando todo o dia e, quando 
chegou a tardinha, o carvoeiro e a mulher deixa-
ram os filhos entretidos a comer pinhões e fugi-
ram.

Quando eles repararam que estavam sós era 
já noite escura. Desataram a correr, mas quanto 
mais andavam, mais se enredavam no bosque, 
que enchiam com os seus gritos e prantos de afli-
ção. Transidos de susto, por só responderem às 
suas vozes as vozes medonhas dos animais sel-
vagens, nem forças tinham para se conservarem  
em pé.

O Esperto é que não perdeu o seu tempo em 
lamentos. Tratou de subir a uma árvore para 
se orientar e, como nesse momento a lua cheia 
viesse a aparecer iluminando tudo, logo ele des-
cobriu o caminho assinalado com os seixos bran-
cos que de manhã espalhara.
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Chamou os irmãos, contou -lhes o que se tinha 
passado e, pondo -se na frente do rancho, lá os le-
vou à porta de casa.

Chegados aí, não se atreveram a entrar, com 
medo que os pais se zangassem com eles, e 
sentaram -se na soleira da porta à escuta. Daí a 
pouco ouviram os pais, que choravam muito, la-
mentando a sua falta, porque logo nessa noite, 
ao chegarem a casa, tinham podido fazer uma 
venda de carvão que lhes assegurava o sustento 
por alguns dias, ainda que estivessem todos  
juntos.

Dizia a carvoeira, lavada em lágrimas:
— Quem me dirá onde estão os meus filhinhos? 

Se algum gigante ou lobisomem os terá apa-
nhado... Quem sabe se algum lobo ou outra qual-
quer fera os terá devorado? Vê lá tu que desgraça 
a nossa, logo hoje que tínhamos ceia para lhes 
dar é que fomos abandonar os nossos ricos filhos! 
Quem mos dera ver!

— Também eu, quem mos dera aqui ver! — res-
pondeu o marido.

Os rapazes, que estavam à espreita, mal isto ou-
viram entraram pela porta dentro, e foi um nunca 
acabar de beijos e abraços.

Passado tempo, o dinheiro começou outra vez 
a escassear, e os tristes pais, para não verem os  
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filhos morrer de fome, de novo resolveram levá-
-los para o bosque e deixá -los lá.

Como da primeira vez, o Esperto tinha ouvido 
tudo e resolvido lá de si para si fazer o mesmo que 
antes os salvara.

Mas os pais levaram -nos por outras veredas 
ainda mais desconhecidas e emaranhadas, de 
maneira que, não passando pelo ribeiro, não pôde 
apanhar os seixos para se guiar e teve que se con-
tentar de ir espalhando bocadinhos do pão que 
lhe tinham dado para todo o dia se alimentar.

Ao cair da tarde, os pais deixaram -nos entreti-
dos e fugiram. Quando os rapazes deram por isso, 
romperam todos em tal alarido que já nem se en-
tendiam, enquanto o Esperto se afastava e tratava 
de procurar o seu caminho.

Mas quê? As avezinhas do céu, não sabendo o 
mal que iam fazer àqueles pobres abandonados, 
tinham comido as migalhas de pão que o rapazito 
semeara por todo o caminho.

Não havia meio de se orientar, e ainda mais porque 
as nuvens cobriam a lua, deixando o bosque escuro 
como breu. Os uivos dos lobos, assim como as mais 
vozes dos animais bravios, era só o que os sete pe-
quenos ouviam e era para os fazer morrer de susto!

O Esperto nem assim perdeu a coragem; su-
biu a uma grande árvore e, vendo ao longe uma  
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luzinha, gritou para os irmãos que se animassem, 
que havia sinal de vida. 

Mal ouviram isto, as lágrimas converteram -se-
-lhes em esperançosos risos, e os rapazes quise-
ram todos trepar à árvore para se convencerem 
de que o irmão mais novo se não enganava. Ele 
é que tomou todo o sentido na direção da luz, 
desceu e fez descer os irmãos da árvore e, depois 
de muitas voltas e reviravoltas, conseguiu guiar a 
caravana até uma clareira do bosque, onde uma 
grande casa estava toda iluminada.

Doidos de alegria, bateram à porta para pedi-
rem agasalho e ceia, pois estavam mortinhos de 
fome. Apareceu uma velha, que perguntou o que 
queriam. Respondeu o Esperto:

— Nós perdemo -nos no bosque, quando andá-
vamos com nossos pais à lenha, e desejávamos 
que nos desse alguma coisinha de comer e nos 
deixasse dormir em qualquer canto.

— Ai meus meninos, eu de boa vontade os dei-
xaria ficar se não temesse o meu marido, que é 
um gigante, um Olharapo, que só gosta de carne 
humana, principalmente a de meninos. Se aqui 
os encontrar, podem ter a certeza que os comerá 
logo.

— Pois sim — respondeu o Esperto —, mas 
vossemecê podia esconder -nos a um cantinho.  
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Olhe que nós, se vamos para o bosque, também  
os bichos nos comem.

— Eu não os posso esconder, ainda que queira, 
porque o meu homem tem um só olho na testa e 
dois na cabeça que tudo veem ao mesmo tempo. 

 — Enfim, tiazinha, se nós temos de ser comidos, 
antes vamos para o outro mundo com o estômago 
cheio.

Em vista disto a velha deixou -os entrar para  
a cozinha, onde um enorme boi posto no espeto 
era assado todo inteiro. Deu de comer aos sete 
rapazes e depois foi deitá -los na cama, onde es-
tavam as filhas que também eram sete pequenas 
feiticeiras, já com os dentes afiados para comer 
carne humana.

Os rapazes, como tinham comido bem, fora do 
seu costume, e estavam moídos da caminhada, 
caíram na cama como pedras em poço. Só o 
Esperto, de ouvido à escuta, nem sequer pensava 
em dormir.

Lá pela noite velha, sente ele fora um grande 
barulho, como se um forte furacão sacudisse as 
árvores da floresta, depois baterem à porta com 
severa autoridade, e logo toda a casa estremeceu 
com o vozeirão de um gigante tremendo, destes 
chamados olharapos, que tudo veem e são temi-
dos por todos.




