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Ritoca
era uma minhoca 
muito invejosa.
Ela ficava triste da vida
por não se sentir querida.
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Que inveja
das lindas asas coloridas
da borboleta
Julieta!
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Que inveja
das pernas
do besouro
Louro!



9
Que inveja
das pintinhas graciosas
da joaninha
Nininha!



10Que inveja
da longa antena
da baratinha
Lorena!
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Ai, que tristeza!
Somente Ritoca
não tinha um enfeite da natureza,
algo de belo e vistoso
que pudesse ser mimoso.
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E a pobre Ritoca
sonhava em ser
tudo na vida,
menos uma minhoca
que não fosse querida.
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Uma noite
Ritoca teve um pesadelo.
Sonhou que tinha
asas, pernas, antenas e pintinhas.
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Deu um grito.
Nossa mãe!
Cruz-Credo!
Que bicho mais esquisito!
Minhosoura? Minholeta?
Minhoninha? Minhorata?
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Ritoca acordou aliviada.
Que felicidade!
Continuava a ser uma 
minhoca de verdade.



16Ritoca
percebeu, com certeza,
o grande feito 
da natureza.
Cada um é de um jeito
e isto é muito bom 
para fazer a gente
aprender coisa diferente
todos os dias.
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Então, 
Ritoca viu como gostava
de fertilizar a terra
com os buracos que cavava,
para fazer nascer as sementes, 
muitas flores e muitos frutos,
e nunca mais sentiu inveja de ninguém.
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