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Ela era só uma lagartinha quando saiu do ovo, mesmo assim 
abalou toda a bicharada do grande jardim onde nasceu. 

A causa do espanto correu de boca em boca, entre as 
maritacas, os pombos e as formigas cortadeiras logo a fofoca se espalhou:- no meio das 
lagartinhas verdes recém-nascidas havia uma que era cor-de-rosa! 

Todos os habitantes do jardim quiseram ver. 

Uns, abanavam a cabeça com tristeza, vendo o destaque da 
cor rosa forte sobre a folha verde: 

– Coitadinha! Com essa cor assim chamativa, não vive muito 
tempo! 

Outros, só de olhar riam de gargalhar, apontando para ela: 

– Olha só! Parece uma lombriga! 

A coruja, no entanto, sempre sábia e boa conselheira, vendo 
todos reunidos em volta da lagartinha, explicou com paciência: 

– O que vocês estão vendo é resultado de uma coisa que a 
Ciência chama de mutação genética, que é quando alguém nasce diferente de seus 
irmãos. 

– E serve pra que? – intrometeu-se uma agitada maritaca. 

– É assim que a Natureza vai melhorando os seres vivos, 
escolhendo, entre os que nascem diferentes, quais vão ter mais chance de uma vida 
melhor e mais longa – afirmou, didática e pacientemente, a coruja. 

– Vai me dizer agora que até eu posso ter um filhote 
diferente? – retrucou a impertinente maritaca 

– Pode – afirmou a paciente coruja - É por isso que existem 
no mundo tantas espécies de seres. E todos descendentes de um organismo simples 
chamado ameba. 

– Deus me livre! Se um dos meus nascesse cor-de-rosa, 
jogava fora do ninho!– exclamou a pomba, que tinha filhotinhos nascidos há poucos dias. 

A maritaca, por sua vez, torceu o bico, contrariada, e foi voar 
para além do jardim. 

E, assim, cada um deu seu palpite, fez seu comentário, e foi 
cuidar da vida. 

Nos dias seguintes, a lagarta cor-de-rosa foi aprendendo que 
ser diferente era complicado. 

Seus irmãos, todos verdes, não queriam saber de ficar perto 
dela, por que chamava muito a atenção dos comedores de lagartas. 

Os outros bichos, que logo perderam o interesse pela 
novidade, eram ocupados demais. 

Com o passar dos dias, a vida da pequena lagarta rosa tornou-
se uma rotina cheia de solidão, e para espantar a tristeza ela aprendeu a brincar com os 
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raios de sol, com o vento que balançava as folhas, com a água da chuva que formava 
poças onde se refletia sua imagem rosada. 

Logo cedo entendeu que, para sobreviver aos predadores, era 
preciso se esconder embaixo das folhas que comia, e passear pelo jardim só no escuro 
da noite. 

Muitos de seus irmãos, que eram verdes, foram devorados por 
passarinhos quando passeavam – imagine ela, com aquela cor tão chamativa! 

Aos poucos, a pequena lagarta foi crescendo, cada dia 
precisando mais folhas para comer, até que, numa tarde chuvosa, ela começou a sentir 
muito sono, uma moleza no corpo... 

Sem saber que sabia, começou a se enrolar num fio que nunca 
acabava de sair de seu corpo, e que era tão quentinho e macio! 

Quanto mais se enrolava, mais queria, e o sono era tanto que 
não se agüentava, até que, de repente, adormeceu. 

Nem teve tempo de ver que seus irmãos também haviam tecido 
cada qual o seu casulo – que é o nome daquela cobertura em que as lagartas se 
envolvem para se transformar em borboletas. 

A metamorfose, que é como se chama essa transformação, 
demorou muitos dias, mas a lagarta rosa nada sabia, dormindo como estava. 

Chegou, porém, o dia em que acordou, sentindo-se muito 
apertada dentro do casulo, e, agoniada de calor, começou a trabalhar para romper os fios 
que havia tecido e conseguir um espaço para sair e respirar. 

Reparou então como estava pesada, a pele endurecida e 
desconfortável, o corpo sem movimentos, e passou a se contorcer como se precisasse 
escapar. 

– Então era isso! – pensou ela – Eu nasci errada, e agora 
vou morrer por ter uma pele que se estragou, por ser de cor diferente! 

Mesmo pensando assim, não conseguia deixar de se revirar e 
tanto fez que escorregou para fora daquela casca, espantando-se com o que viu. 

Apesar de molhado, ela ainda tinha um corpo, e alguma coisa 
em suas costas causava um arrepio gostoso, um sabor de novidade boa. 

Pouco a pouco os raios de sol, com que antes brincava, foram 
secando seu novo corpo, e, milagrosamente, duas grandes asas se ergueram de suas 
costas, tingidas de rosa “pink”, e, agitadas pelo vento, lhe deram a primeira lição de vôo, 
fazendo-a tremer de medo e logo depois de emoção por surpresa tão boa. 

Passado o susto, notou que o mesmo vento trazia um cheiro 
doce e apetitoso, e atrás dele a linda borboleta cruzou no ar o espaço do jardim, e onde 
ele terminava viu o que tinha provocado seu olfato: um imenso roseiral, onde flores de 
cores diversas se espalhavam. 

Voando alegre e rápida chegou depressa às rosas que tinham 
a mesma cor de suas asas e um perfume delicioso. 
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Durante dias sua vida se passou entre o néctar e o pólen das 
rosas “pink”, e, por ser da mesma cor, ficava perfeitamente invisível sobre as pétalas cor-
de-rosa, protegida dos predadores. 

Quando o chamado da Natureza avisou que era hora de ser 
mãe, foi em uma árvore próxima que escolheu as folhas para depositar seus ovos. 

Cansada do esforço, naquele dia, antes de dormir seu último 
sono, ainda olhou as rosas e sorriu, lembrando seus dias de lagarta cor-de-rosa, que lhe 
tinham garantido uma vida tão plena e produtiva como borboleta. 

E, com a sensação do dever cumprido, suavemente adormeceu 
para a vida. 

Alguns dias depois, a coruja, que tudo havia acompanhado, por 
ser muito observadora, suspirou sabiamente e não segurou o comentário: 

– Se todos nascessem sempre iguais, era muito capaz de 
ainda sermos todos apenas simples amebas... 

– Como assim? – perguntou a maritaca, indignada e 
ofendida. 

– É por causa da coragem e persistência dos diferentes – 
sentenciou a coruja – que acontece a evolução, que é a melhoria constante das formas de 
vida, em harmonia com o meio ambiente. 

– E daí? – continuou petulante a maritaca 

– Você – explicou a coruja - é hoje uma maritaca por que 
muitas e muitas gerações nasceram e se transformaram, ao longo de milhares de anos. 
Venha comigo ver uma coisa! 

A coruja e a maritaca voaram sobre o roseiral, e chegaram à 
árvore que ficava próxima às rosas “pink”. 

E lá, a coruja mostrou à surpresa maritaca, na parte de baixo 
das folhas, dezenas de lagartinhas cor-de-rosa comendo com entusiasmo, preparando o 
caminho para se transformarem também em lindas borboletas. 

– Viu? – disse alegre a coruja – É assim que a Natureza 
trabalha, e é por isso que devemos aceitar os que são diferentes, por que através deles 
acontece a transformação, geralmente para melhor. 

Pensativa, a maritaca voou de volta ao jardim, decidida a 
meditar sobre as palavras da coruja, e a tentar ser menos intolerante. 

E, quando chegou de novo a Primavera, o roseiral florido foi 
invadido alegremente por uma revoada de borboletas “pink”, trazendo no colorido das 
asas a mensagem da renovação da vida, e do constante trabalho da Natureza para 
produzir um mundo sempre mais equilibrado e melhor, onde todos, e cada um, têm o seu 
lugar e o seu valor. 


