
Os peixes não se medem aos palmos 

 

     Era uma vez um peixe que muitos achavam que não era digno de se chamar peixe, 
pois tinha o tamanho da formiga mais pequena da maior galáxia. 

    Esse peixe chamava-se Tobias, mas todos os outros peixes, sem contar com a família, 
chamavam-lhe “Invisível” quando o viam. Ao avistá-lo fingiam que não o viam e 
davam-lhe encontrões, sabendo que ele estava ali. O pobre Tobias estava farto! Tão 
farto que houve um dia que a sua cabeça parecia ia explodir! Ia explodir de raiva, aquela 
revolta que desde a creche o perturbava!  

Todas as noites, Tobias punha a cabeça fora da água e perguntava à lua: “Porque sou 
assim, do tamanho da formiga mais pequena da maior galáxia?” 

    Dia após dia, ele era alvo de troça e todas as noites perguntava a mesma coisa à lua. 
Até que um dia a lua respondeu: “Eu não te vejo como os outros te veem, eu vejo-te 
como o peixe mais sonhador e de maior coração de todo o mar e oceanos e os outros 
irão perceber isso um dia e pedir-te desculpas por tudo o que te estão a fazer.” 

    Ele ficou comovido pelas palavras da lua e pensou para si: “Como vou mostrar aos 
outros que sou assim como diz a lua?”  

Então teve uma ideia extraordinária. Lembrou-se de procurar uma coisa que nunca 
nenhum peixe descobrira, a Atlântida! Talvez com essa descoberta lhe passassem a dar 
a importância devida e a respeitá-lo. Era a sua esperança! 

    Na sua cidade, próxima de uns recifes de corais, encontrou um navio naufragado 
onde vivia uma tartaruga muito sábia que não aceitava visitas. Era uma tartaruga que 
dormia muito e não gostava de ser incomodada. Já tinha mais de trezentos anos e 
dormia meses a fio. Mas o Tobias desconfiava que aquela tartaruga poderia saber a 
resposta que procurava para o seu desafio. Tinha de ganhar coragem e falar com ela. 

Certo dia ele aventurou-se a entrar no navio naufragado, onde muitos peixes diziam 
existir das piores criaturas marinhas. Quando o Tobias lá entrou não viu monstros 
marinhos, apenas a tartaruga deitada em cima de um leme tombado. Respirou fundo e 
avançou, apesar da tartaruga ser temida por saber artes marciais. 

    A tartaruga nem viu o peixe graças ao seu pequeno tamanho, mas o Tobias queria que 
a tartaruga reparasse nele, por isso meteu-se debaixo de uma lupa e gritou, aflito: 
“Senhora Tartaruga, não me bata por ter entrado em sua casa.” 

     - Eu não te bato porque acabei de acordar da minha sesta de três anos. Estás com 
sorte! A que vens? Será que queres umas lições de karaté?- perguntou a tartaruga. 

    - Não, não – esclareceu o Tobias, muito amedrontado. 

- Não te preocupes, lindo peixinho, eu não te vou fazer mal! – tranquilizou-o a tartaruga. 



Logo a seguir apresentaram-se e o peixe Tobias e a tartaruga Catarina travaram uma 
conversa amistosa.  

“Quem diria que esta tartaruga seria tão simpática”, pensou o Tobias. “O melhor é 
aproveitar a sua boa disposição, não vá ela mudar de humor e aplicar-me um golpe fatal 
de karaté”.  

Então Tobias ficou a saber a história da tartaruga Catarina. Ela tinha 296 anos, tinha 
tido mais de 300 filhos, mas estava solteira há mais de 30 anos.  

- Estou velha e sem paciência para me casar outra vez! – declarou a  tartaruga. Agora 
quero ficar no sossego deste navio e destas águas calmas e profundas. Mas hoje estou 
com muita paciência, talvez a pequena sesta de três anos tenha alterado a minha habitual 
má disposição: “Ainda bem”, pensou o Tobias, sem coragem para o dizer em voz alta. E 
assim, durante três dias – sim, porque a longa vida de uma tartaruga não se conta em 
três horas – ela contou-lhe toda a sua vida, a qual estava repleta de viagens fantásticas e 
tremendas aventuras. Fora sempre uma tartaruga honesta, corajosa e empreendedora. - 
A vida das tartarugas não é fácil, não penses, Tobias! – desabafou a tartaruga Catarina.  

- Claro que não, claro que não! – respondeu sem hesitar o Tobias, que não tinha 
coragem de contrariar a tartaruga. 

Após umas boas refeições e algumas informações sobre a localização da Atlântida, 
despediram-se e a tartaruga, percebendo o que afligia o Tobias, deu-lhe um conselho: 
“ainda que encontres a Atlântida, terás de te encontrar primeiro a ti, nunca te esqueças 
disso. Sê forte Tobias, e nunca desistas de seres tu mesmo”. O Tobias sorriu e ficou 
muito pensativo naquelas palavras que lhe pareceram muito sábias.  

Agradeceu à Tartaruga e partiu. Pensou para si mesmo: “Após este tempo com a 
tartaruga até parece que me sinto maior”. 

Dias depois após uma viagem pelas profundezas dos oceanos, lutando contra correntes 
muito fortes e escondendo-se de muitos predadores, o Tobias encontrou o caminho que 
o conduziu à descoberta da Atlântida. Ao entrar no misterioso mundo da Atlântida, 
Tobias encontrou enormes riquezas e uma civilização perfeita e harmoniosa, em que 
todos tinham um lugar a desempenhar e se respeitavam mutuamente. “Óh, como eu aqui 
seria feliz! Ninguém iria fazer troça de mim por ser tão pequeno” – pensou Tobias. 

O rei e a rainha da Atlântida quiseram saber como ele descobrira aquele local que se 
mantivera impenetrável durante milhares de anos, suplicando-lhe para que ele 
mantivesse esse segredo e mistério, pois temiam que os curiosos e estranhos viessem 
perturbar todo o equilíbrio e beleza daquele lugar. Tobias ficou apreensivo e não sabia o 
que fazer. Mandara até já um telegrama a informar que descobrira a Atlântida! “E 
agora?” – pensou hesitante. “Sim...agora é que iriam troçar ainda mais de si. Iam 
ridicularizá-lo, certamente. Já estou a imaginar: “olha, o tolo do Invisível não descobriu 
nada! É o que vão dizer.” Tobias lembrou-se das palavras sábias da tartaruga Catarina e 
jurou pela sua vida que jamais contaria a localização da Atlântida. Não posso ser egoísta 



e pensar só em mim, só porque quero acabar com a troça que fazem de mim. Esta gente 
vive tão feliz e são tão amáveis e bondosos.” 

    Espalhou-se a notícia, todos os jornais do mar continham na capa as palavras: “O 
peixe “Invisível” encontra a Atlântida”. 

    Na escola todos riam e riam, nos hospitais só se ouvia “Invisível” e risos e muitos 
escritores já se preparavam para escrever a biografia do “Invisível”. 

    Tobias queria regressar a casa e só olhava em frente e não pensava nos amigos, na 
família mas pensava na glória da chegada a casa. O Tobias não olhava para trás, já tinha 
passado por tempestades, nadado pelo meio de tubarões e conhecido uma tartaruga 
extraordinária, pelo que agora queria regressar para o conforto do lar. Queria esquecer 
todas as suas atribulações. Queria ser só o Tobias, ainda que maltratado pelos outros. 

Então, quando viram que era verdade, Tobias começou a ser o peixe mais respeitado e 
conhecido de todo o mar, depois de ter casado com Luana. A altura não diz o tamanho 
do coração. 
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