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A Rainha acordou certa noite ouvindo um 

estranho roooooommmmmmmmmm. Pensou que 

o marido estivesse roncando. Quis acordá-lo, mas 

o Rei dormia tranquilamente e sequer ressonava. 

Mesmo assim, chamou-o:

— Escute! — disse ela, pedindo que o Rei ficasse 

atento e calado. 

O ruído não parava.

— O que é isso? — perguntou a Rainha.

— Deve ser alguém roncando — respondeu o Rei, 

sem dar maior importância.

— Como alguém roncando, marido? Não há 

ninguém aqui no quarto além de nós dois, e estamos 

acordados...

— Pode ser algum ladrão embaixo da cama — 

disse o Rei displicentemente.
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— E você não faz nada? — reclamou a Rainha. 

— Mexa-se, homem! Daqui a pouco roubam a sua 

coroa e você nem toma conhecimento.

— Aaaaahhhhhhh! — bocejou o Rei, enquanto 

se levantava e pegava a vela acesa na mesa de 

cabeceira. Calçou os chinelos e abaixou-se para ver 

se tinha algum ladrão embaixo da cama.

Não viu ninguém. Deitou-se no tapete para 

enxergar melhor e, quando encostou o ouvido no 

chão, tomou um susto:
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O ronco estava mais forte. Levantou a cabeça e 
chamou:

— Venha cá, mulher.
Não fica bem para um Rei e uma Rainha se deitar 

no chão. Mas, sozinhos no quarto, os dois colaram o 
ouvido no chão. A Rainha deu um pulo  
e caiu sentada, pálida e trêmula:

— Ma-marido! O que é isso?
Ele não se perturbou. Tinha resposta para tudo...
— Já sei. É o chefe da guarda. Ele fica na sala 

embaixo do nosso quarto e está roncando.
— Mas se ele está roncando, é porque está 

dormindo. E se está dormindo, não está guardando 
nada — deduziu a Rainha. — Você tem que demiti-lo!

Mas o Rei não queria se aborrecer àquela 
hora da madrugada. Ajeitou a touca na cabeça, 
endireitou o camisolão e já se preparava para 
meter-se novamente embaixo do cobertor, quando a 
Rainha insistiu:

— Você tem que tomar uma providência imediata. 
Deve chamar o chefe da guarda agora mesmo e 
demiti-lo.

— Amanhã eu faço isso...
— Amanhã, não. Agora! — E, sem dizer mais 

nada, a Rainha pegou a sineta que servia para 
chamar a guarda e tocou com força.

No mesmo instante bateram à porta do quarto.

5

estranha montanha miolo 17x24.indd   5 8/5/15   4:29 PM


