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A Tita é uma coelha muito linda. Tem olhos grandes e brilhantes, pêlo 
branquinho e é muito esperta. Tem tudo para ser feliz, mas não é, 
porque é um pouquinho diferente das outras coelhas…



A Tita nasceu com uma orelha só e, por esse motivo, ela nunca sai da 

toca, ou quando sai, corre rapidamente de um lado para o outro para 

que ninguém a veja…



Por isso vive a lamentar-se: - Ai, ai, quem me dera ser igual a todos os 

outros coelhos, ter duas orelhas, só assim eu poderia andar livremente sem 

precisar me esconder. Quem gostará de uma coelha com uma orelha só?



Nesse momento, passava por ali uma carreirinha de formigas 

trabalhadeiras que cortava caminho por dentro da toca de Pita e ouviram 

as lamentações da pobre coelha.



As formiguinhas resolveram então parar um pouco para conversar e 

consolar a coelhinha. E chamaram por ela: Tita, ó Tita ...



A coelhinha assustou-se e imediatamente foi logo esconder-se. 

– E agora, o que faço? Ninguém me pode ver… assim feia, como sou…



- Somos nós, Tita, as formigas trabalhadeiras. Anda cá falar connosco…

- Não posso, não quero, eu sou muito feia, falta-me uma orelha e vocês 

não iam gostar de mim…



-Que disparate! Nós andamos por esse mundo fora e já vimos muita 

coisa… Ninguém é igualzinho a ninguém, todos nós temos alguma coisa 

diferente, por isso não faz mal sentires-te diferente!

E a Tita começou a espreitar mais um pouquinho por detrás do arbusto.



-Olha eu também sou diferente.., nasci sem uma patinha, mas não me 

importo e faço a minha vida normal com as outras formigas!

As formigas foram embora e Tita ficou a pensar sobre o que elas disseram.



Então decidiu: - De hoje em diante não vou ter vergonha, não me vou 

esconder, vou fazer a minha vida normal, como todas as coelhinhas! 

E a Tita ficou muito contente depois desta decisão.



Arranjou-se, pôs-se bonita e saiu. Cheia de medo, mas saiu. Primeiro, 

estranharam que ela só tivesse uma orelha mas depois, todos os bichinhos 

queriam conhecer a Tita, a coelhinha de uma orelha só, pois ela era muito 

simpática.



Um belo dia, a um lugar muito distante chegou a notícia que havia uma 

coelhinha muito famosa, simpática e bonita de uma orelha só. Kiko era 

um coelho lindo, que ouviu a notícia enquanto pintava. 



E Kiko pôs-se a caminho, até encontrar a casa de Tita… foi fácil de 

encontrar, pois todos sabiam onde ela morava. Levava uma flor para 

lhe oferecer.



Tita olhou para Kiko e reparou que ele também só tinha uma orelha. 

Mas não importava nada, ele era o coelhinho mais lindo do mundo!

Os dois casaram e foram felizes para sempre!


