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O Gato Peludo

O gato Peludo era um grande gato! As pessoas pensam que todos os gatos só têm

de dormir, comer e brincar, mas este gato não era assim. Ele gostava de sair de casa pela

janela e, quando ela estava fechada, ficava a miar à frente dela. Além disso, saía

normalmente para se divertir e muito mais.

Quando conseguia sair de casa, encontrava-se sempre com a sua amiga, a gata

Kira.

- Há quanto tempo, meu amigo! Estava a ver que nunca mais vinhas!

- Queres o quê? A minha dona está sempre a fechar a janela! – disse o gato

Peludo, com ar zangado.

De repente, a Kira teve uma GRANDE ideia e propôs:

- Vem, amigo, vamos àquele prédio para apanharmos sol e para vermos uma

linda vista.

O gato Peludo sorriu e respondeu:

- Claro, Kira! Acho melhor irmos rápido, porque estou cheio de frio.

Passado algum tempo, decidiram ir ao mercado roubar um bom salmão.

Ao chegarem ao mercado, tiveram de inventar um plano, que iria encher a pança

deles. Com grande sucesso, levaram o peixe para cima do prédio e comeram-no todo.

O gato Peludo teve uma ideia:

- Olha, como já apanhámos sol e já comemos, por que não vamos dormir um

bocado?

- Está bem! Por mim, não há nenhum problema. Também já estou com sono –

disse a Kira, a bocejar.

Quando os dois acordaram, o gato lembrou:

- Já está a escurecer, é melhor eu ir para casa, porque os meus donos já devem

estar preocupados.

- Concordo contigo – afirmou a Kira.

Lá foram os dois, dizendo em simultâneo, muito felizes:



- Adeus!

Apesar do gato Peludo gostar muito da liberdade, decidiu voltar para casa,

porque a família era o mais importante do mundo.
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