O Menino Órfão que Foi para Lagos
Havia um menino chamado Ejila, cujos pais morreram quando ele ainda era muito
pequeno. Como o pobre Ejila não tinha idade suficiente para trabalhar, ele estava
muito mal; não tinha quase nada para jantar e, às vezes, não tinha nada para o café da
manhã; as pessoas que moravam na vila eram, de fato, muito pobres, e não podiam
dar a ele mais do que restos de sua comida.
Ejila ouviu falar muitas coisas estranhas sobre a grande cidade chamada Lagos;
naquela época, as pessoas na vila achavam que aqueles que moravam em Lagos eram
todos muito ricos, e que lá todos cantavam e havia música tocando o dia inteiro, e que
as ruas eram cobertas de ouro.
Um dia, um grande caminhão de passageiros passou pela vila enquanto Ejila
estava parado ao lado de uma placa de trânsito. Ele achou que aquele caminhão estava
indo para a bela cidade de Lagos; então, tomou coragem e pediu ao motorista para
deixá-lo seguir andando ao lado do caminhão. Quando o motorista soube que o pobre
Ejila não tinha nem pai nem mãe, e percebeu por suas roupas rasgadas que ele não
poderia ficar pior do que já estava, disse a ele que poderia seguir com ele, se quisesse;
então, os dois partiram juntos.
Então, Ejila foi com segurança para Lagos, e estava com tanta pressa de ver as
belas ruas pavimentadas com ouro que nem mesmo agradeceu ao gentil motorista; em
vez disso, correu o mais rápido que suas pernas podiam, passando por muitas das
ruas, imaginando o tempo inteiro que iria encontrar aquelas que estavam cobertas com
ouro. Ele achou que não precisaria fazer nada além de pegar pedaços da calçada e
então teria tanto dinheiro quando desejasse quando trocasse o ouro por dinheiro e
retornasse para casa na sua vila.
O pobre Ejila correu até ficar cansado, e já tinha se esquecido do seu amigo
motorista; mas finalmente, ao perceber que estava anoitecendo e que a cada rua que
virava a única coisa que ele via era sujeira, em vez de ouro, ele sentou-se em um
canto escuro e chorou até dormir.
O pequeno Ejila passou a noite inteira na rua; e na manhã seguinte, como estava
com muita fome, levantou-se e perambulou pelas ruas pedindo dinheiro a todos que
encontrava pelo caminho para não morrer de fome; entretanto, ninguém parava para
falar com ele, e apenas duas ou três pessoas lhe deram uma moeda; então, aquele
pobre menino ficou muito fraco pela falta de comida.
Em seu desespero, ele pediu ajuda a várias pessoas, e uma delas respondeu com
raiva:
"Vá trabalhar, seu preguiçoso."
"Sim," disse Ejila, "Eu vou trabalhar para você, se me permitir." Mas o homem o
xingou e seguiu seu caminho.
Finalmente, um homem que parecia muito simpático viu como ele parecia
faminto.
"Por que não vai trabalhar, meu rapaz?" disse ele a Ejila.
"Bem que eu queria, mas não sei onde arrumar um trabalho," respondeu Ejila.
"Se quer mesmo, então venha comigo," disse o cavalheiro, e o levou a uma
fazenda agrícola no subúrbio, onde Ejila trabalhou muito e viveu feliz até que o dia
em que os vegetais foram colhidos.
Depois disso, ele ficou tão mal quanto antes; e mais uma vez, quase morrendo de
fome, deitou-se, uma noite, para dormir à porta do Sr. Balogun, um comerciante rico.
Aqui ele foi logo visto pela cozinheira, que era uma mulher muito mal-humorada.

"O que você está fazendo aqui, seu preguiçoso? Não há nada aqui para mendigos;
se você não sair daqui imediatamente, vou jogar água suja em você; Vou até
esquentar um pouco de água aqui; o suficiente para fazer você sair daqui em um
pulo."
Exatamente naquele instante, o Sr. Balogun vinha chegando em casa para o jantar;
quando ele viu aquele menino maltrapilho e sujo deitado à sua porta, perguntou a ele:
"Por que está deitado à minha porta, menino? Você tem idade suficiente para
trabalhar, mas parece que prefere ficar na preguiça."
"Não, senhor; não é bem assim. Gostaria muito de trabalhar, mas não conheço
ninguém, e acho que estou muito doente porque não como há vários dias.", Ejila disse
a ele.
"Pobrezinho, levante-se; deixe-me ver o que há de errado com você." Ejila tentou
se levantar, mas não conseguiu porque estava fraco demais para ficar de pé, visto que
não comia nada há três dias, e nem mesmo conseguia mais percorrer as ruas pedindo
dinheiro. Então, o gentil comerciante ordenou que ele fosse levado para dentro da
casa e que dessem a ele o jantar. Desde então, Ejila permaneceu na casa para fazer o
que sabia para a cozinheira.
O pequeno Ejila teria vivido muito feliz na casa dessa boa família se não fosse
pela cozinheira mal-humorada chamada Amebor. Ela costumava dizer:
"Você é meu subordinado; então, fique esperto; limpe toda a cozinha, ou—" e ela
então sacudia uma grande colher na direção dele. Finalmente, os maus-tratos a Ejila
chegaram aos ouvidos de Sade, a filha do Sr. Balogun, que disse à cozinheira que ela
seria demitida se não tratasse Ejila de maneira mais gentil.
O comportamento da cozinheira melhorou um pouco; mas Ejila tinha outro
problema para superar, além desse. Seu quarto estava cheio de camundongos e ratos.
Quando uma pessoa deu a Ejila alguns trocados pela limpeza de seus sapatos, ele
pensou em comprar um gato. No dia seguinte, ele foi até o mercado e viu alguns gatos
em uma gaiola.
“Eu quero comprar um gato. Mas ele sabe caçar ratos?”, perguntou.
“Eu não vendo gatos que não saibam caçar ratos”, respondeu irritado o dono da
loja.
Ejila comprou uma gata e a escondeu debaixo de sua cama, sempre tirando parte do
seu jantar para dar para ela todas as noites; em pouco tempo, ele não tinha mais
problemas com os ratos e camundongos, e podia dormir profundamente todas as
noites.
Logo depois disso, seu patrão estava enviando mercadorias para vender no
estrangeiro. Era costume na casa que todos os seus empregados também tivessem a
chance de se tornarem ricos. Então, ele os chamou à sala de estar e perguntou o que
eles enviariam.
Todos eles tinham algo no qual desejavam investir, exceto o pobre Ejila, que não
tinha dinheiro ou posses, e, portanto, não poderia enviar nada. Por causa disso, ele não
foi à sala de estar com os outros; no entanto, a Senhorita Sade adivinhou o motivo e
deu ordens para que ele fosse chamado. Então, ela disse:
"Eu vou dar dinheiro por ele, do meu próprio bolso;" seu pai, entretanto, disse a
ela: "Isso não serve; deve ser algo dele mesmo."
Quando o pobre Ejila ouviu isso, ele disse: "Não tenho nada além de uma gata que
comprei há algum tempo, no mercado."
"Pegue sua gata, então, e solte-a." disse o Sr. Balogun,

Ejila foi até o andar de cima e trouxe sua pobre gata, com lágrimas nos olhos e a
entregou no navio;
“Agora vou ficar acordado a noite inteira por causa dos ratos e camundongos.",
ele explicou tristemente. Mas mesmo quando todos riam de Ejila, a Senhorita Sade,
que sentia pena dele, lhe deu dinheiro para comprar outro gato.
Essa e muitas outras demonstrações de gentileza feitas a ele pela Senhorita Sade,
fizeram com que a cozinheira mal-humorada sentisse inveja do pobre, e ela começou
a tratá-lo com mais crueldade do que antes, e sempre ria dele por ter mandado sua
gata embora no navio.
Ela perguntou a ele: "Você acha que o seu gato vale dinheiro suficiente para
comprar uma vara para bater em você?"
Finalmente, o pobre Ejila não conseguiu mais tolerar os maus tratos e pensou em
fugir daquele lugar. Então, ele juntou seus poucos pertences e partiu bem cedo pela
manhã. Logo ele precisou descansar, e enquanto estava sentado sobre uma pedra perto
da estrada, ele pensou em como a Senhorita Sade tinha sido bondosa com ele e ficou
muito envergonhado por estar fugindo sem contar a ela. Ejila voltou e teve a sorte de
conseguir entrar na casa e começar o seu trabalho antes que a velha cozinheira
descesse.

Enquanto isso, o navio levando as mercadorias do Sr. Balogun finalmente ancorou em
uma ilha distante de um rei muito rico. O capitão e a tripulação do navio foram
convidados pelo rei para um banquete, do qual participaram alegremente. O rei e a
rainha estavam sentados na extremidade superior do salão e vários pratos foram
trazidos para o jantar. Não muito tempo depois que se sentaram, um grande número
de ratos e camundongos apareceu, comeu toda a comida e desapareceu novamente. O
capitão ficou impressionado.
“Não acha essas criaturas desagradáveis?”, ele perguntou ao rei.
"Claro; são muito desagradáveis e eu, o rei, daria metade do meu tesouro para
ficar livre delas, porque acabam não apenas com meu jantar, como você pôde ver,
mas também me atacam no quarto à noite, e eu, muitas vezes, tenho medo de dormir
por causa delas.”
Ao ouvir isso, o capitão pulou de alegria, ao se lembrar da gata de Ejila. Ele disse
ao rei que tinha um animal a bordo do navio que poderia imediatamente livrá-lo dos
ratos e camundongos.
"Traga esse animal à minha presença e se ela fizer o que você diz, encherei o seu
navio com ouro e joias em troca do animal.” prometeu o rei.
Mas o capitão foi muito esperto e queria que o rei visse o quanto a gata era valiosa
para ele.
"Não é muito conveniente dá-la, porque quando ela se for, os ratos e
camundongos podem destruir as mercadorias no meu navio — mas como a
necessidade de sua majestade é maior, vou buscá-la." disse ele ao rei.
"Rápido, rápido! Quero ver essa preciosa criatura o mais rápido possível.", disse a
rainha.
E o capitão foi ao navio buscar a gata. Ele chegou ao local a tempo de ver a mesa
cheia de ratos. Quando a gata os viu, ela pulou dos braços do capitão e, em poucos
minutos, despedaçou quase todos os ratos e camundongos. Os que sobraram fugiram
amedrontados para seus buracos.

“A gata está prenhe e os gatinhos dela logo se espalharam por toda a ilha e a
deixarão totalmente livre dos camundongos e ratos”, explicou o capitão. Ele ficou tão
satisfeito que comprou toda a carga do navio por dez vezes o seu valor e, a seguir, deu
ao capitão, pela gata, dez vezes mais do que pagou pelo restante das mercadorias.
O capitão, então, deixou a ilha e, após uma excelente viagem, chegou com segurança
a Lagos. Quando foi se encontrar com o Sr. Balogun, ele contou a história da gata e
mostrou o rico presente que o rei e a rainha tinham enviado ao pobre Ejila.
O Sr. Balogun demostrou ser um bom homem; ele mandou chamar Ejila, que,
naquela hora, estava lavando as panelas para a cozinheira, e estava bastante sujo.
"Nós nos alegramos por você porque o capitão do navio vendeu a sua gata e
trouxe para você, em troca, mais dinheiro do que eu possuo em todo o mundo; e eu
desejo que você possa aproveitá-lo muito!", anunciou o Sr. Balogun a Ejila.
Ejila ficou radiante, mas permaneceu respeitoso. Ele implorou ao seu patrão que
pegasse tanto dinheiro quando ele desejasse, uma vez que nada disso teria sido
possível se não fosse por sua gentileza.
"Não, não," respondeu o Sr. Balogun, "isso tudo é seu; e não tenho dúvidas de que
fará bom uso."
Então, Ejila pediu à sua patroa e à Senhorita Sade para aceitarem uma parte de sua
riqueza; mas elas não aceitaram.
“Fique com tudo, estamos muito felizes com o seu sucesso.” disseram a ele. Mas
Ejila era bondoso demais para ficar com tudo para ele; então, deu um pouco para o
capitão e ao resto dos empregados do Sr. Balogun; até mesmo à cozinheira malhumorada.
E foi assim que Ejila se tornou um homem rico. Mas ele não se esqueceu de sua
origem humilde. Ele reuniu tantos órfãos quanto conseguiu encontrar, construiu uma
casa e cuidou deles e os mandou para a escola.
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