Distraídas com o seu próprio ego, as Cegonhas nem repararam numa Raposa que se
escondia atrás de uma grande amoreira, causando a agitação dos bichos da seda que por
ali faziam a sua refeição.
A Raposa, “esperta e matreira”, resolveu tirar partido daquela situação e dar uma lição às
cegonhas.
Os bicos das cegonhas, grandes e pontiagudos, são realmente uma ferramenta muito
útil, em particular para o tipo de alimentos que consomem! – Pensou a Raposa.
Mas serão assim tão úteis para todas as ocasiões? – Perguntou a Raposa a si mesma.
Perdida nos seus pensamentos, a raposa começou a construir um plano para esclarecer
a “dúvida” que a preenchia...

Não foi preciso muito tempo até que os pratos começassem a ficar completamente
vazios, tal era a excelente qualidade da refeição.
No entanto, havia um prato que continuava exatamente igual, o da Cegonha. A Cegonha
não tinha conseguido sequer provar o creme de insetos que a continuava a fazer salivar
sem parar.
A Raposa, “esperta e matreira”, tinha servido o creme de insetos em pratos rasos, assim,
a sua língua e a língua das suas crias eram o instrumento ideal para se alimentarem do
conteúdo servido nos pratos, mas a cegonha apenas conseguiu molhar a ponta do bico.

No dia seguinte, à hora marcada, lá estava a Raposa em casa da Cegonha.
A mesa de jantar estava já posta como se de um verdadeiro banquete real se tratasse.
Toalha bordada, cristais e pratas adornavam todo o espaço.
“Lave as patas”, por favor, que num piscar de olhos servirei o jantar! – disse a Cegonha.
Quando a Cegonha regressou da cozinha, em vez de pratos, trazia consigo uns estranhos
jarros de fundo largo. No interior, a Raposa conseguia ver o frango assado desfiado,
envolvido num molho que dava ao manjar um apetitoso aspeto, reforçado pelo agradável
odor que ia sendo libertado pelo estreito gargalo do jarro.
Como não conseguia enfiar o seu focinho no estreito gargalo, a Raposa limitou-se a
lamber algumas gotas do molho que acidentalmente caíram na parte de fora do jarro,
ficando a pobre coitada com um nó no estômago, da fome que continuava a sentir.
Enervada com a situação e cheia de fome, a Raposa decidiu pôr fim a esta situação e fazer
as pazes com a amiga Cegonha.

