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Quem somos nós 

 

 

 

 

 

 
Sou um gato e meu nome é Tom. Moro em uma casa onde as 

pessoas se comportam de maneira a não justificar muitas queixas. 

Pessoas... esse animal enorme, da espécie humana. Sou um gato 

instruído, nota-se pela minha maneira de falar. Tratam-me bem, as 

pessoas da casa, e com o tempo isso fez crescer em mim um grande 

afeto por todas elas. Elas são quase toda a minha família. Gostaria de 

começar a narração de minha história apresentando minha família, que 

bem merece a homenagem. Além de pessoas, ela inclui Átila, um cão, 

com quem passo a maior parte do meu tempo. Ele é meu melhor 

amigo, e também o ser que mais admiro. Sem o Átila, o mundo seria 

bem mais pobre! 

 

*** 

 

Átila, um pastor alemão, é uma das coisas mais bonitas de se 

ver. Não é tão grande quanto uma criatura humana, tirando essas que 

chamam de criancinhas, mas acho que ele é mais forte que um 

homem, e o homem é a raça mais forte de todos os humanos. Acredito 

que o pastor alemão é também a raça maior e mais forte dos cães, e 

também a mais bonita. Seu corpo – o de Átila –, por pouco não tão 

alto quanto uma mesa, é revestido de um pelo quase tão macio como o 

meu, e ele caminha com uma elegância muito imponente. Quando 

para, se não olha para mim, cuja pequenez o obriga a baixar os olhos 

marrons e atentos, sempre contempla algum objeto distante e situado 

em um lugar alto. Orelhas aprumadas, o corpo que até parece uma 

estátua, o olhar fitando um objeto longínquo. Nunca descobri o que 

seja esse objeto para o qual ele olha fixamente.  

 

*** 
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Às vezes Átila lança latidos de força formidável, com sua 

vozona grossa. Gosto do seu latido, a menos que eu esteja dormindo e 

ele me acorde assustado. Átila é tão forte que consegue arrastar uma 

cadeira puxando-a com seus dentes poderosíssimos. Creio que, na 

verdade, ele pode arrastar qualquer coisa que quiser. Seu andar é 

majestoso (gosto muito desta palavra), e de longe reconheço o barulho 

dos seus passos: tsic tsic tsic... 

Minha admiração pelo Átila merece ser melhor justificada. Sua 

força incomparável nunca é usada para maltratar qualquer ser, por 

mais indefeso que seja, pois seu coração é preenchido de ternura. Eu 

não teria qualquer medo de enfiar minha cabeça em sua boca enorme, 

de aparência tão terrível. Na verdade, um dia tentei fazer isso, 

querendo ver onde terminava aquela língua tão vermelha, mas sua 

boca não foi capaz de comportar minha cabeça, Ou talvez ele não 

tenha cooperado.  

 

*** 

 

A amizade de Átila é o sentimento mais forte que se possa 

imaginar. Isso eu sei pela observação do seu comportamento quando 

pessoas da nossa casa desaparecem por um tempo mais longo. Pois, 

nesse caso, Átila fica muito triste. Se não me engano, na sua 

imaginação essas pessoas deixam de existir quando não estão por 

perto. Não sei se Átila entende que as coisas continuam existindo 

mesmo quando ficam fora do alcance dos nossos olhos.  

Assim como eu, Átila gosta de passar boa parte do dia tirando 

uma soneca. Quase sempre, fazemos isso deitados numa varanda que 

tem um chão de pedra muito fresquinho e pela qual corre um 

ventinho. Quando faz frio, Átila deixa que eu encoste meu corpo no 

dele, sempre tão quentinho! Gostamos, nós dois, de vagar por quase 

toda a noite, quando não somos incomodados pela luz escandalosa do 

sol. 

 

*** 

 

Mas o Átila, pobre amigo, tem de ficar dentro dos limites de um 

muro que circunda a nossa casa, enquanto a mim foi dado o poder de 

ultrapassar essa prisão. Meu modo predileto de escapulir de casa é 

subir em uma pequena árvore do jardim, de um galho saltar para o 
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muro, e dele finalmente saltar para a calçada. Sou um saltador muito 

habilidoso, e noto que Átila inveja esse meu talento. A calçada é a 

margem da rua, e a rua é a coisa maior que eu tinha conhecido até faz 

pouco tempo. Existem muitas ruas, além dessa em que moramos, e 

elas se estendem até distâncias admiráveis. Maior ainda é o número de 

casas, pois cada rua é circundada de casas dos mais variados feitios.  

 

*** 

 

Conheço muitas ruas, pode-se mesmo dizer que sou um gato 

viajado. Conclui-se naturalmente que também conheço muitas casas. 

Algumas têm muros intransponíveis, mas descobri como penetrar em 

muitas deles. Todas são habitadas por pessoas, cada qual pelas 

mesmas pessoas: essa é uma das regras mais infalíveis que conheço. 

As pessoas que habitam uma casa são chamadas famílias, não me 

lembro quando aprendi essa denominação. Uma família pode ter todas 

as raças de seres humanos. Os adultos, que assim se chamam por 

serem sempre maiores, dividem-se em homens e mulheres. Sei muito 

bem o que é um homem e uma mulher, e nunca tenho dúvida na sua 

identificação, mas não sei como explicar isso claramente em palavras. 

Os homens são um pouco maiores, e são também mais poderosos. 

Mas gosto mais das mulheres, que parecem ser criaturas quase tão 

afetuosas quanto os gatos e os cães.  

 

*** 

 

Além dos homens e mulheres, existem as crianças, que podem 

ter os mais variados tamanhos. As crianças se dividem em meninos e 

meninas; essa é outra distinção difícil de explicar em palavras. Há 

ainda outra raça de pessoas cujo tamanho fica entre o de adultos e o 

das crianças. Não faz muito tempo, descobri que tais pessoas são 

chamadas adolescentes. Elas são as menos interessantes de todas as 

criaturas, ou pelo menos as mais incompreensíveis. Felizmente 

nenhuma delas habita nossa casa, pois não gosto de coisas 

incompreensíveis.  

Na nossa casa habitam, além de mim e do Átila, quatro seres 

humanos. O senhor de todos nós é o Pedro, e não preciso esclarecer 

que ele é um homem. Algumas pessoas o chamam pelo apelido de 

Senhor Fagundes. Não tenho qualquer simpatia especial pelo Pedro, e 

acho até conveniente o fato de que ele quase nunca fica em casa. Não 
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que ele me maltrate, mas ignora-me quase inteiramente. Várias vezes 

rocei meu corpo em suas pernas, e essa é minha maneira predileta de 

expressar ternura, mas ele sempre respondeu com inteira indiferença. 

Passei por isso a tratá-lo de maneira formal, como se fosse quase um 

estranho, pois fico sentido quando alguém me desdenha. A menos que 

ele tome a iniciativa, entre nós nunca se criará uma verdadeira 

amizade. Mas isso não impede que eu o admire profundamente. Não 

reconheço nele nada admirável, mas dado o respeito com que todos o 

tratam, admito que a deficiência esteja em mim. 

 

*** 

 

O outro adulto da minha casa é Marta, também chamada Dona 

Marta. Seus olhos são verdes, parecidos com os meus, e cheios de 

bondade. Marta conversa longamente com as duas crianças – sobre as 

quais falarei em breve. Quase sempre tem modos suaves, mas não é 

raro que grite com as crianças de maneira assustadora. Com o tempo 

descobri que o motivo disso sempre é os meninos terem feito alguma 

coisa errada. Pois existem ações certas, que devem ser louvadas, e 

ações erradas, que precisam ser reprovadas com voz alterada, não raro 

aos berros. Nunca entendi ao certo o que faz uma ação ser boa ou 

errada, e pode ser que essa compreensão esteja acima das faculdades 

de um gato.  

 

*** 

 

Marta é a única pessoa que se preocupa em me dar comida. É 

também ela quem dá o que comer ao Átila. Nós dois, eu e o Átila, 

temos preferências alimentares muito diferentes, e acho de um mérito 

encantador que Marta sempre leve em conta nossas predileções. Vê-se 

que ela também se julga responsável pelos meus atos e pelo meu 

comportamento. Faz tudo para evitar que eu faça coisas erradas – pois 

ela descobriu minha incapacidade de distinguir o certo do errado. 

Infelizmente não tenho o juízo do Átila. Juízo é a capacidade entender 

o que é certo e o que é errado.  

Marta tem um cuidado muito especial em manter alguns objetos 

fora do meu alcance. Isso me leva a concluir de maneira indubitável – 

aprendi esta palavra recentemente e estava ansioso por estreá-la! – que 

brincar com eles deve ser coisa errada. A atenta observação das 

atitudes de Marta me possibilitou até mesmo entender dois ou três 
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princípios gerais sobre ações certas ou erradas. Por exemplo: brincar 

com objetos de vidro é coisa errada, pelo menos para um gato.  Acho 

isso especialmente lamentável, pois tudo que é feito de vidro me 

fascina. A água e o vidro estão entre os grandes mistérios do mundo. 

Curiosamente, são muito parecidos um com o outro, e ao mesmo 

tempo muito diferentes.  

 

*** 

 

Resta agora falar sobre as crianças da minha casa. O menino 

chama-se Pedrinho, e o nome da menina é Laurinha. Ela é menor que 

ele, e também um pouco mais redondinha. Laurinha é a mais 

carinhosa das criaturas. Às vezes me chama de meu gatinho, e pelo 

seu tom de voz percebo que esse deve ser um apelido bonito na 

sensibilidade de uma criatura humana. Laurinha descobriu que gosto 

muito de leite, e não é raro que ela me traga uma tigela de leite 

fresquinho.  

Não bastasse tamanha gentileza, a menina ainda fica alisando 

minhas costas enquanto saboreio aquela delícia, falando mansinho: 

“Bebe o leite, meu gatinho”. Beber leite deve ser coisa errada, ou 

então é errado dar leite a um gato. Concluo isso porque Laurinha só 

traz leite para mim quando Marta não está em casa. Pois também 

descobri que tudo que as crianças só fazem quando não há adultos por 

perto é coisa errada.  

 

*** 

 

Pedrinho é muito simpático e inquieto. É, em toda a casa, quem 

mais faz coisas erradas. Não raro, ele dá tapas em Laurinha até que ela 

comece a chorar, e fazer uma menina chorar é coisa muito errada. 

Isso, até eu que sou um gato entendo muito bem, pois me causa 

revolta e desgosto. Se eu tivesse o dom de falar de maneira que os 

humanos entendessem, nesse momentos eu lhe falaria aos berros, 

como Dona Marta: “Não faça a Laurinha chorar, Pedrinho! Isso é 

errado!” 

Mas não quero com essa revelação criar uma imagem ruim do 

Pedrinho, pois ele é um bom menino. Quando Pedrinho bate na 

Laurinha, Marta bate nele até que ele também comece a chorar. E eu 

fico então sem entender por que uma coisa errada é punida com outra 

ação igualmente errada. Os humanos são criaturas muito enigmáticas 
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– vejam que palavra bacana descobri em um livro! Enigmática quer 

dizer: coisa difícil de ser compreendida.  

 

*** 

 

 Pedrinho gosta muito de brincar com uma bola no gramado do 

quintal. Gosta também de brincar com Laurinha na água da piscina. 

Várias vezes ele me jogou na piscina, de onde saí com enorme 

rapidez, pois sou muito esperto. Mas todo mundo sabe que detesto ser 

molhado, ainda mais com água fria. Jogar um gato na piscina deveria 

também ser qualificado como ação errada, mas acho que ainda não 

pensaram nisso. Mas fora essa malvadeza, Pedrinho tem um ótimo 

coração. Faz comigo umas brincadeiras bem divertidas. Gosto 

especialmente quando ele me solta no ar, de pernas para cima, para 

ver como sempre dou um jeito de cair em pé. É muito gostoso, e 

exibir esse meu talento também me deixa muito envaidecido.  

 Átila também se diverte muito com a bola de Pedrinho, e corre 

muito rápido para alcançá-la quando ela se extravia devido a um chute 

mais possante, e olhe que há poucas coisas no mundo mais possantes 

que as pernas de Pedrinho! Átila tem uma maneira bastante incomum 

de correr, pois faz isso expondo para fora toda a sua língua – muito 

grande e vermelha, como eu já disse. Mas, se não é a bola, Pedrinho 

gosta de jogar um pequeno objeto em algum ponto distante enquanto 

grita: “Pega Átila!” E Átila, tão ligeiro como um gato, corre até o 

objeto e o trás, preso pelos dentes, para entregar ao nosso amigo.  

 

*** 

 

Considerando todos os prós e os contras, eu e o Átila 

concluímos que Pedrinho é a pessoa mais interessante da família, 

apesar do seu caráter às vezes questionável. Na verdade, descobri que 

Átila gosta do Pedrinho até mais que de mim. Pois, quando Pedrinho 

está por perto, Átila só tem olhos para ele e, por mais que eu tente 

chamar atenção, pouco liga para mim. Esse descaso me causa tristeza, 

e até um pouco de ressentimento, mas não deixarei que isso afete 

nossa velha amizade. 

 Sinto não conseguir participar desses folguedos. Pedrinho deve 

ter notado a minha frustração, pois um dia apareceu com uma bola 

grande, leve e cheia de desenhos coloridos, e a atirou para mim. 

Desde então, divirto-me enormemente com esse brinquedo, que 
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entendi ser um presente só para mim. Gosto de fazer minha bola rolar 

no gramado ou no piso da varanda. Às vezes, tento subir ao topo da 

bola, com a intenção de descansar em seu cume redondo, mas ela 

sempre rola e me despeja de volta ao chão. Bola não gosta de gato no 

cume dela. 

 

*** 

 

 Um dia Átila fez uma coisa muito errada. Estraçalhou a bola de 

Pedrinho, pois seus dentes são realmente de um poder incomum. 

Pedrinho chegou a casa, e ao encontrar os farrapos de couro do que 

tinha sido sua bola, deu um enorme tapa na cara do Átila, enquanto 

exclamava: “Olha só o que você fez!” Pegou a bola estraçalhada e 

tentou mostrá-la ao meu amigo, mas ele fugiu para longe, não 

querendo reconhecer o seu erro.  Para Átila, deve ter sido doloroso ser 

humilhado dessa forma na minha frente. Pois ele deve saber que é 

meu herói, e um herói precisa preservar sua imagem perante seus 

admiradores.  

 Na verdade, não sei se Átila tem a noção de que algumas ações 

são erradas. Esse é o tipo de coisa que nunca é possível saber. O que 

sentem e o que pensam os humanos e os cães? E os passarinhos, 

pensarão qualquer coisa, pois mais simples que seja? Sempre tive um 

enorme desejo de me transformar, temporariamente, em outro tipo de 

criatura. Gostaria de entrar no corpo do Átila para saber o que é ser 

um cachorro. Gostaria ainda mais de ser, por um dia inteiro, o 

Pedrinho, a Laurinha, a Marta e o Pedro. Um deles de cada vez, 

entenda-se. Sei que os humanos têm a compreensão de coisas 

inacreditáveis. Principalmente o Pedro, que participou da invenção do 

mundo e por isso entende a razão final de todas as coisas. Aquele seu 

ar meio sisudo só pode vir da carga de tanta sabedoria!  

 

*** 

 

 É preciso explicar de onde vem todo esse meu conhecimento. À 

noite, antes de iniciar minhas perambulações, gosto de desfrutar a 

convivência dos humanos de nossa família. Primeiro elas comem, 

reunidos à volta de uma mesa, sempre conversando. Depois, vão para 

a sala e ligam a tevê. Tevê... ou você conhece ou não conhece. Como 

eu poderia explicar? É tão difícil quanto explicar o que é azul a quem 

nunca viu nada azul. Na tevê aparecem árvores que não existem, 
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pessoas que não existem e até gatos que não existem. Ando refletindo 

sobre a relação entre a tevê e o sonho, e falo isso na esperança de que 

você saiba o que é o sonho. Desconfio que a tevê é o lugar que as 

coisas habitam quando sonham. Tenho muitos sonhos, e gostaria de 

saber se nesses casos apareço na tevê. O gato verdadeiro sonha e o 

gato falso aparece na tevê? 

 

*** 

 

 Pois bem, grande parte do meu entendimento das coisas vem 

dessa convivência, pois as pessoas possuem um conhecimento 

admirável. Principalmente o Pedro, que é um poço de sabedoria. As 

pessoas conversam, ou seja, pronunciam em sons os seus 

pensamentos, uma habilidade que não tenho e que talvez nunca venha 

a conseguir. Mas os escuto com muita atenção e já compreendo quase 

tudo. Eles também olham livros, onde os pensamentos são pintados 

em gravuras que hoje entendo quase inteiramente. Laurinha e 

Pedrinho gostam de examinar livros abertos sobre o carpete da sala, 

algumas vezes também sobre uma mesa. Fico então por perto, em pé 

no carpete ou sobre a mesa, olhando o que eles estão olhando. 

Algumas vezes Pedrinho me expulsa da mesa, mas Laurinha nunca 

me expulsa. Ela olha para meus olhos curiosos e fixos sobre o livro e 

às vezes pergunta com carinho: 

 – Está aprendendo a ler, Tom? 

 Nada respondo, pois, como disse, falta-me o dom da fala. Mas o 

fato é que já leio quase tudo. Um dia ela me mostrou um livro grande, 

cheio de retratos de animais. Primeiro ela abriu na página em que 

havia um gato bonito, quase tão bonito como eu, e disse: Gato. Ficou 

logo muito claro que ela pretendia me ensinar o nome dos animais. E 

quanto animal existe no mundo! Cavalo, boi, jacaré, galinha, pato, 

baleia, leão, peixe, lobo, urso, tamanduá... Uma lista sem fim.  
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Os peixinhos 

 

 

 

 

 

 

Sobre uma mesinha da sala havia um vidro redondo muito 

grande, cheio de água na qual ficavam nadando uns peixinhos 

coloridos e de beleza indescritível. Aquela bola de vidro era a maior 

tentação da minha vida. Eu permanecia, às vezes longamente, 

observando os peixinhos deslizarem na água, com um movimento 

mais silencioso que os meus passos. Marta, ou até mesmo as crianças, 

ficavam sempre muito atentos quando eu me aproximava do aquário – 

pois finalmente descobri o nome daquele objeto. Não conseguiam 

esconder o medo de que eu viesse a fazer algo muito errado. É 

possível que tivessem percebido a tentação verdadeiramente 

irresistível que eu sentia ao contemplar (contemplar é olhar 

longamente) aquele aquário. Pois, por alguma razão que desconheço, 

sentia uma enorme vontade de comer, um após outro, todos aqueles 

peixinhos. Sei que peixinhos tão bonitos e coloridos não são um tipo 

de comida, mas eu seria capaz de trocar minha ração de dois dias pelo 

prazer de devorá-los.  

 

*** 

 

O aquário tinha um cheiro delicioso que me deixava de água na 

boca, e não sobrava dúvida de que aquele cheiro vinha dos peixinhos. 

As tentações constantes, mais cedo ou mais tarde, acabam nos 

vencendo. Minha altíssima intuição me dizia que comer peixinhos 

coloridos é coisa muito errada, mas confesso que não sou de ferro. 

Uma tarde, ao passear sobre o muro, pela janela vi o aquário tentador, 

e observei que ninguém estava em casa. Duas ou três vezes, passei pra 

lá e pra cá, olhando de lado para os peixinhos, e segui em frente com a 

firme ideia de não me deixar cair em tentação. Mas ocorreu que 

acabei caindo. Saltei do muro para um tanque e dele para o chão. Átila 

veio me receber com seu jeito festivo, balançando o rabo, mas não lhe 

dei atenção.  

 

*** 
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Cruzei um pequeno trecho gramado e senti o frescor da relva 

roçando minhas pernas, mas não era esse tipo de prazer que eu 

procurava. Atingi a varanda, subi no banco e dele saltei à janela. 

Parado sobre o largo batente de madeira, ainda reconsiderei minhas 

ações, pesando suas possíveis consequências. Tentei voltar, mas isso 

era coisa acima do meu controle. A visão dos peixinhos, ali tão 

próximos, perfumados e... desprotegidos, acelerou ainda mais meu 

inquieto coração. Em poucos segundos eu assaltava o aquário com 

todo o meu ímpeto e minha agilidade. Ao tentar pegar o primeiro e 

mais tentador dos peixinhos, o aquário tombou, rolou sobre a mesinha 

e caiu no chão, espatifando-se. Os peixinhos foram tomados de um 

enorme susto e começaram a pular como malucos, o que me 

surpreendeu imensamente, pois eles não tinham pernas. Mirei o 

peixinho mais cobiçado e peguei-o em pleno ar, o corpo brilhante 

contorcendo-se de forma muito inquieta.  

Devorei o peixinho, e não tenho palavras para descrever seu 

sabor incomparável. Corri a língua nos beiços para recolher seu 

último suco, enquanto já escolhia a próxima vítima. Era um peixe 

vermelho, lembro perfeitamente, como se tudo tivesse ocorrido esta 

manhã. Devorei-o e depois um terceiro, um quarto, e finalmente o 

último. Por volta, só se ouvia silêncio. Mas mesmo assim, julguei ser 

preciso fugir da sala com a maior pressa. 

 

*** 

 

Já era quase tardinha, foi quando o carro de Marta entrou na 

garagem. Tão logo abriram a porta da sala, ouvi a voz de Marta 

exclamando com alarme: “Meu deus, o que é isso!”. Deus é uma 

palavra que Marta diz com frequência, e nunca descobri o que ela 

quer dizer, mas não quero interromper a narração por causa desse 

detalhe. Depois foi a voz da Laurinha: “Mamãe, morreram meus 

peixinhos!”. 

Estou aqui, mais uma vez, usando uma palavra, morreram, cuja 

significado não entendo; mas quero ser fiel em minha narração, e foi 

isso, exatamente, o que ouvi. Morreram deve ser o mesmo que 

sumiram. Foi então que Laurinha começou a chorar, enquanto Marta 

dizia “Só pode ser o Tom”, e meu coração ficou apertadinho. Nem 

sempre temos coragem para enfrentar nossos problemas, e foi isso o 

que então aconteceu comigo: alcancei o topo do muro e finalmente a 

calçada da rua.  
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*** 

 

 Permaneci um bom tempo perambulando, muito triste por ver 

que comer peixinhos é coisa muito mais errada do que eu tinha 

pensado. Quando finalmente voltei, parece que Laurinha me 

aguardava, pois veio ao meu encontro, no quintal, e me reprovou 

enquanto chorava sem parar. Minha tristeza ficou então enorme, mas 

eu não sabia expressá-la e me aproximei para roçar meu corpo nas 

pernas de Laurinha. A menina entendeu ainda menos, pois exclamou: 

 – Gato malvado! Comeu meus peixinhos e ainda quer que eu 

lhe faça carinho. 

 Pois é sempre assim. As pessoas não entendem que eu também 

tenho grandes tristezas; pois, por maior que seja o meu desgosto, de 

meus olhos nunca rola um par de lágrimas.  
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Meu amigo Mimi 

 

 

 

 

 

 

Tenho grandes amigos entre os gatos da vizinhança. Mas 

nenhum deles me é tão querido quanto Mimi, um gato que mora numa 

casa na rua de baixo. Mimi é um gato muito brincalhão e divertido. 

Creio que há entre nós uma distinção semelhante à que existe entre 

menino e menina. Isso é inexplicável, mas é coisa que sinto 

nitidamente. Nós dois gostamos de passear sem rumo pela vizinhança, 

andando não chão, ou sobre os muros e telhados, ou até mesmo 

escalando (escalar quer dizer subir) o vertiginoso topo das árvores. 

Depois de minha família, Mimi é minha maior amizade.  

 Um dia aconteceu uma coisa muito esquisita, embora das mais 

divertidas. Ao encontrar Mimi, senti por ele um afeto distinto, e ele 

manifestou por mim uma afeição semelhante. Sentíamos um impulso 

de nos agarrarmos, como dois gatos brincando de luta, mas não era 

luta o nosso tipo de brinquedo. Com ele, na verdade atingíamos uma 

satisfação muito maior. Por três noites, ficamos quase o tempo todo 

brincando de “luta” – uso esta palavra por não encontrar outra mais 

correta. Mas já na quarta noite, esse tipo estranho de impulso tinha 

desaparecido e voltamos ao nosso comportamento comum e à nossa 

usual amizade.  

 

*** 

 

 Por semanas, ou talvez até meses, nos encontramos com 

frequência, nos telhados, nos muros, no asfalto ou na relva e nada 

daquilo voltou a acontecer. Uma noite, não encontrei Mimi em minhas 

andanças. Fui até sua casa e tive a mais inesperada das surpresas. 

Mimi estava acompanhado de três gatos muito pequenos e gordinhos. 

Eram a raça criançinha dos gatos, entendi rapidamente. Nunca tinha 

imaginado que houvesse gatos tão pequenos. Não sei onde nem como 

ele conseguiu aqueles novos amigos. Eram, todos os três, pintados de 

preto e branco, como eu.  

Tentei brincar com eles, pois seu andar inseguro me despertava 

um sentimento de ternura, mas Mimi me impediu de todas as formas; 
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chegou a enfurecer-se a ponto de me ferir com suas garras. Não 

entendi como Mimi pôde ofender-me e preferir seus amigos tão 

recentes, e desde então nossas relações estão meio abaladas. Mas ele 

voltará a me procurar, e se isso não ocorrer irei até ele, embora eu 

tenha sido a parte ofendida. Minha preocupação é que Mimi fique 

eternamente apegado a seus novos amigos, e assim impedido de sair 

de casa. Pois eles não são capazes de escalar sequer uma caixa de 

sapatos, o que dirá um muro, um telhado ou uma árvore! 
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Os amigos de Pedrinho e Laurinha 

 

 

 

 

 

 
Pedrinho e Laurinha têm vários amigos, que às vezes passam 

tardes inteiras em nossa casa. Pedrinho e seus amigos gostam de 

brincar no quintal, jogando bola, subindo na árvore ou pulando na 

piscina, espalhando água pra todo lado. Ficam muito festivos, quando 

se juntam, e posso ficar horas os observando, sem que me canse de 

observar. Aprontam uma gritaria de doer os ouvidos, pois os meninos, 

quando ficam muito alegres, gostam de gritar. Marta costuma se irritar 

com tantos gritos, mas, a mim, o que fazem é também me alegrar. Se 

eu conseguisse, gritaria junto com eles.  

Dois deles aparecem com mais frequência: Paulinho, que é um 

menino, e Cilene (olha que nome mais sedoso!), que é uma menina. 

Eles são primos de Pedrinho e Laurinha. Pois os meninos, se não 

mesmo todos os seres humanos, têm várias formas de classificar suas 

amizades e creio que ser primo é ser amigo muito especial. Paulinho 

gosta muitíssimo do Átila, mas nunca liga para mim. Vai chegando e 

faz grande festa pro Átila, que sempre retribui com sua inquieta 

alegria. Procuro controlar meu ciúme da popularidade de Átila, pois 

compreendo que ele faz por merecê-la. Essa admiração que eu sinto 

por ele, com certeza é universal. Universal, palavra nova que aprendi, 

quer dizer geral, e já a estou usando porque preciso praticar o meu 

vocabulário. Voltando ao Átila, todo mundo o admira e todo mundo o 

ama. Átila é o mais admirável dos seres. 

 

*** 

 

Cilene gosta muito de mim. Costuma me pegar em seus braços, 

de uma maneira que aprendeu com Laurinha: com um dos braços me 

aconchega ao seu corpo e com a mão do outro braço alisa o meu pelo. 

Mas um dia ela fez algo que me desagradou. Suspendeu-me pegando-

me pelo rabo, como se eu fosse o mais desprezível dos vilões. Tentei, 

de todas as formas, erguer-me para uma posição mais digna, mas não 
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obtive qualquer sucesso. Foi por isso que, já desesperado, arranhei os 

braços da menina com minhas garras. Ela soltou-me, mas desatou em 

prantos, enquanto mostrava para todos seus braços riscados de 

vermelho. Marta apareceu correndo, assustada com os gritos de 

Cilene, que reclamava entre soluços: 

 – O Tom, olha o que ele fez comigo! Foi o Tom! 

Marta me encarou com enorme reprovação, mas Laurinha me 

socorreu explicando:  

– Ela pendurou o Tom pelo rabo, Mamãe.  

Marta – a quem Pedrinho e Laurinha tratam pelo apelido de 

Mamãe – consolou Cilene com um abraço e um beijo no rosto, mas 

foi também muito justa comigo. Explicou para Cilene que gato detesta 

ser suspenso pelo rabo. Finalmente disse para a menina: 

– Vamos lá dentro, vou cuidar do seu bracinho. 

Imaginei que Cilene ia, para sempre, ficar brigada comigo, mas 

isso não foi o que aconteceu. Por uns tempos, ela me evitou, 

mostrando certo medo. Depois, não mais se afastou quando encostei 

meu corpo em sua perna, e finalmente decidiu refazer nossa antiga 

amizade. Sinto remorso por ter machucado uma menina tão suave, e 

que só fez aquele ato maldoso porque não sabia que ele era errado. 

Acho que nós, os gatos, que somos mais ajuizados, devemos ser 

tolerantes com as crianças. 

 

*** 

 

Paulinho gosta de me ver trepar no abacateiro. Se ele me pega e 

encosta meus pés no tronco da árvore, entendo prontamente o seu 

desejo. Finco minhas garras na casca da árvore e começo a galgá-la 

com minha admirável habilidade. Num piscar de olhos, já estou na 

primeira forquilha dos galhos. Uma vez ali, escolho um deles e 

continuo subindo. Esse abacateiro não é desafio pro meu talento. 

Atinjo sua copa e começo a brincar, pulando de galho em galho, até 

que minha arte já não seja capaz de prender a atenção dos meninos. 

Mas acho que todo grande ato deve receber uma recompensa. Desço 

da árvore e me aproximo do Paulinho, que nunca deixa de fazer seu 

elogio: 

– Gato esperto, só falta voar, como um passarinho. 
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O passarinho adormecido 

 

 

 

 

 

 
Sim, reconheço, sou muito esperto e disso tenho muito orgulho. 

Lamento esse “só falta voar”. Sinto uma inveja enorme dos 

passarinhos, os únicos seres que voam. Quando os vejo cantar, com 

estridente alegria, entendo que estão festejando o seu poder de voar. 

Quantas vezes subi no abacateiro, ou em outra árvore, para participar 

de sua festiva companhia! Mas minha presença lhes desagrada de 

forma incompreensível, pois sempre voam para evitar minha 

aproximação. Às vezes descem até o gramado para bicar alguma coisa 

invisível, e tento me aproximar para ver o que bicam, mas eles sempre 

fogem antes que nossa proximidade possa se tornar mais íntima.  

Não tomo essa birra como pessoal, pois já notei que nem 

mesmo pelo Átila, de quem todo mundo gosta, eles se afeiçoam. É só 

vê-lo aproximar-se e... zás, alçam vôo com a maior pressa. Não sei 

bem o que o Átila sente ao ser rejeitado por eles. Pois, se estão 

pousados no abacateiro, Átila começa a latir, enquanto os fita. Não 

aquele latido melodioso que ele costuma dedicar à lua, mas um latido 

meio ríspido, que me parece ser sua maneira de dizer: o que vocês 

estão fazendo é errado!  

 

*** 

 

Em mim, a rejeição constante e sem motivo acaba se 

transformando em ódio, e esse deve ser o motivo de um estranho fato 

que vou contar. Um dia, vi um passarinho muito bonito pousado na 

beira da piscina. Aproximei-me dele pelas suas costas e ele não me 

notou. Não tenho qualquer cheiro, esse é um detalhe que nunca 

consegui entender. Todos os gatos têm cheiro, menos eu.  Sou a única 

criatura que não tem cheiro. Por isso, o passarinho não conseguiu 

descobrir que eu estava bem às suas costas.  

Senti um repentino ímpeto: dei um tremendo salto e, com um 

simples tapa, derrubei o passarinho que acabava de levantar vôo. Ele 
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caiu e ainda tentou outra escapada, mas isso foi inútil, pois seu frágil 

corpinho já estava nas minhas garras. Tratei-o com a maior das 

asperezas, acho que nunca em minha vida fui tão agressivo. Quando 

dei por mim, o passarinho estava paradinho, como se tivesse dormido 

e não fosse capaz de acordar. Revirei-o com minha pata, mas ele não 

teve qualquer reação. De seu corpo vazava algo vermelho, que me 

lembrou os braços feridos de Cilene. Lembrou-me também o peixinho 

vermelho, o peixinho de Laurinha, que comi, e sobre o qual já falei. 

Assaltou-me então um grande desejo de comer também o passarinho. 

Mas me contive. Senti que comer um passarinho tão bonito também 

deve ser uma coisa muito errada. Afastei-me, enquanto o contemplava 

com um enorme desejo. Cheguei a retornar até perto do seu corpo, 

mas outra vez me contive. Procurei a sombra do abacateiro, onde me 

deitei, e fiquei observando o passarinho adormecido.  

 

*** 

 

Meu amigo Átila viu toda a aventura. Depois de tudo 

terminado, aproximou-se do passarinho adormecido, roçou-lhe o 

focinho na tentativa de despertá-lo e depois ficou me olhando com um 

tom de reprovação. Acho que era reprovação, pois Átila nunca tinha 

me olhado com um ar que não fosse amigo. Deitou-se na varanda, e 

de lá ficou me observando, parecia que estava até mesmo me 

vigiando.  

Pedrinho chegou da escola e, como sempre, saiu ao quintal para 

brincar com Átila. Pois bem, mal chegou o Pedrinho, Átila levantou-

se, festejou brevemente o menino e o levou até o passarinho. Meu 

coração disparou de medo e de vergonha. Mas tudo não passou de um 

susto passageiro. Pedrinho agachou-se para melhor ver o passarinho e 

depois olhou para mim enquanto dizia: 

– Matou o passarinho, Tom? Gato esperto! 

Feito isso, pegou o bichinho pela ponta da asa e foi para dentro 

de casa. Nunca soube que solução ele deu ao passarinho. Tampouco 

descobri o que ele quis dizer com quando disse matou.  
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A pedra filosofal 

 

 

 

 

 

 

Um dia, estávamos só Átila e eu em casa, quando chegou no 

carro todo o resto da família. Em pouco, Laurinha saiu à varanda 

carregando um objeto esquisito em suas duas mãos. Brincou com ele 

um pouco, e minha curiosidade ficou aguçada por saber o que era 

aquilo. Quando ela o colocou no piso da varanda, aproximei-me 

cautelosamente para examiná-lo. Era uma pedra marrom, com frisos 

bem feitos, como se fossem pequenos ladrilhos. Toquei-a com minha 

pata e confirmei que de fato ela era fria como uma pedra. Mas não 

tinha cheiro de pedra.  

Átila também se aproximou, quase tocou o focinho na pedra 

tentando reconhecer seu cheiro. Talvez embaraçado com o próprio 

fracasso em classificar a pedra entre os objetos conhecidos, ele latiu 

algumas vezes enquanto a fitava, agora se colocando em uma posição 

mais segura. O comportamento de Átila só confirmou minha 

impressão de que estávamos diante de algo misterioso e incomum. 

 

*** 

 

Laurinha notou nossa perplexidade, e disse: 

 – Não conhecem, seus bobos? É uma tartaruga. 

 Foi assim que fiquei sabendo o que é uma tartaruga: é uma 

pedra ladrilhada da qual sai um cheiro que não é de pedra. Fiquei 

encantado com a tartaruga e feliz com a ampliação dos meus 

conhecimentos.  

Depois de algum tempo, perdi o interesse pela tartaruga e fui 

brincar com minha bola colorida. Laurinha tinha voltado para casa e 

Átila cochilava no seu canto predileto. Cansei-me da brincadeira e 

também retornei à varanda para tirar uma soneca. Nisso estranhei uma 

coisa: a tartaruga estava em um local diferente daquele em que tinha 

sido deixada.  

Sou muito bom em lembrar onde está cada objeto e podia 

afirmar isso com a maior segurança: algo tinha mudado a posição da 

tartaruga. Isso era sem dúvida muito intrigante, pois uma das maiores 
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certezas que se pode ter nesse mundo é que uma pedra não muda de 

lugar assim sem mais nem menos. Onde a deixamos, ali ela fica.  

 

*** 

 

Concentrei todo o esforço da minha mente na busca de uma 

explicação para essa negação de uma lei da natureza: a movimentação 

de uma pedra por um ser invisível. Mas tenho preguiça de pensar por 

muito tempo e decidi tirar o meu cochilo. Ao despertar, tive outra 

surpresa: a tartaruga já não estava na varanda. Podia-se imaginar que 

Laurinha tivesse retornado para buscá-la, mas isso com certeza não 

tinha acontecido, pois tenho um sono tão leve que qualquer 

barulhinho me desperta.  

 Procurei a tartaruga no gramado e em todos os cantos que pude 

imaginar, mas não a encontrei. Tudo fazia crer que ela simplesmente 

tinha deixado de existir. Para mais ainda confirmar esse fato, Laurinha 

apareceu de novo na varanda, olhou para todos os lados, vasculhou o 

pequeno quintal e finalmente exclamou, debulhada em prantos: 

 – Minha tartaruguinha sumiu! 

 Olhou para mim de uma forma acusadora e perguntou com ar 

de preocupação: 

 – Comeu também a minha tartaruga, Tom? 

 Sustentei o seu olhar com a firmeza dos inocentes. Eu não tinha 

comido a tartaruga, e quem não deve não teme! Na verdade, 

considerei sua pergunta até ofensiva. Imaginem só, alguém pensar que 

sou um gato que ficou doido e deu de comer pedra! Mas acabei 

entendendo o jeito de Laurinha ver as coisas. Na sua mente, um gato 

que come peixinhos coloridos é capaz de comer qualquer coisa. 

Laurinha entrou em casa para pedir a ajuda da Mamãe. Marta também 

examinou o quintal, e depois disse com a maior naturalidade: 

 – Fica tranquila Laurinha, tartarugas são assim mesmo. 

Qualquer hora ela aparece. 

 

*** 

 

É claro que fiquei surpreso e admirado com a quase indiferente 

tranquilidade de Marta. Como pode ser? Então, tartaruga é uma pedra 

dotada da capacidade não só de se movimentar sem causa visível, mas 

também de desaparecer e reaparecer como que por milagre? Algo 
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como o sol e a lua, que – como todo mundo sabe – são coisas 

sobrenaturais? Isso é coisa para fundir a cuca de qualquer gato!  

Resolvi dar mais uma procurada no quintal: nada de tartaruga. 

Seguramente, naquele quintal ela não estava, o que mais ainda me 

inquietou, pois isso levava à conclusão de que ela era capaz de subir 

muros... Subir os muros! Isso me deu uma idéia. Subi no abacateiro e 

na outra árvore que beira o muro da rua, em busca da tartaruga. 

Vasculhei em vão cada ramo.  

 

*** 

 

 Veio a noite e decidi fazer meus passeios de costume, após 

despedir-me de Átila. Já quase ao amanhecer, voltei ao meu cantinho 

para dormir um pouco. Quando acordei, o sol já brilhava com sua luz 

exagerada. Espreguicei, rolando na pedra da varanda, e finalmente 

levantei. Quando olho para o quintal, lá está a tartaruga com seus 

ladrilhos brilhando sob a luz do sol! Aproximei-me com cautela, pois 

é compreensível que nesse ponto eu já estivesse tomado de certo 

medo daquela pedra sobrenatural. Conferi seu visual e seu cheiro, que 

em nada me pareceram alterados. Decidi ficar na espreita para 

descobrir o que movia a tartaruga. Durante horas, ela permaneceu 

imóvel e nada surgiu para mudar sua posição. 

 De repente, uma nova surpresa. A tartaruga começou a deslizar 

por si só sobre o lajeado de pedras, devagarzinho, devagarzinho. Fui 

tomado de um medo enorme e corri para a varanda, onde fiquei 

observando o assombroso fenômeno. A tartaruga deslizou até o 

gramado, onde novamente parou em um ponto qualquer. Com meus 

olhos que nunca se enganam, percebi, porém, que ela não permanecia 

inteiramente imóvel. Sou curioso como as mulheres (ouço, com 

frequência, Pedro falar sobre a curiosidade das mulheres), e senti 

irresistível necessidade de examinar o quase imperceptível movimento 

da tartaruga.  

 

*** 

 

Aproximei-me, com as devidas cautelas. Via mas não conseguia 

acreditar, e tive e observar atentamente por algum tempo: a tartaruga 

comia folhinhas de grama! Não creio que algo mais incomum jamais 

tenha sido observado nesse misterioso mundo. Primeiro, uma pedra 
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que come. Segundo, que come grama, que – como todo mundo sabe – 

não é coisa de se comer.  

 Conferi bem, para que nenhuma dúvida ainda restasse, e voltei 

à varanda para, em repouso, refletir mais profundamente sobre o que 

tinha acabado de ver. Esse dia, quase fundi a cuca de tanto pensar. 

Finalmente, descobri a chave do mistério. Muitas vezes, tinha ouvido 

Pedro falar da pedra filosofal. Uma pedra miraculosa, segundo ele 

capaz de transformar chumbo em ouro. Na verdade, não sei o que é 

chumbo e muito menos o que seja ouro, mas dá para entender que essa 

é uma transformação das mais extraordinárias. A pedra filosofal, sem 

dúvida, é dotada dos mais admiráveis poderes.  

Pois então! A pedra filosofal estava bem ali, bem ao alcance 

dos meus olhos: a tartaruga era, nada mais, nada menos, a pedra 

filosofal! Uma pedra capaz de se mover por si mesma, de sumir e 

reaparecer quando bem lhe apetece... e que come folhas de grama, 

sem dúvida é capaz de transformar chumbo em ouro.  
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O dia em que água caiu do céu 

 

 

 

 

 

 

Um dia, não faz muito tempo, ocorreu uma enorme calamidade 

que contarei, mesmo correndo o risco de ser visto como um gato 

mentiroso. Isso foi pouco depois que a pedra filosofal passou a ser 

parte de nossa casa. A tarde transcorria na sua calma normalidade, 

quando o céu se alterou de maneira estranha. Manchas enormes se 

formaram, semelhantes às nuvens brancas e bonitas que tantas vezes 

enfeitam o céu. Mas não eram nuvens, eram algo negro e assombroso, 

e que se mexia de modo furioso. Um vento muito forte também 

começou a agitar os galhos das árvores, até quase a ponto de arrancá-

los. Uns estrondos medonhos, que também pareciam vir do céu, 

completaram o quadro preocupante.  

Fui tomado de enorme pavor. Meu medo aumentou mais ainda 

porque Átila começou a ladrar de maneira estranha. Parecia ter medo, 

e nunca antes eu tinha visto o Átila com medo. No início meu amigo 

nem quis ver o céu. Refugiou-se para dentro da varanda e ali parecia 

quase endoidecido, latindo seu parar. Meu coração foi ficando cada 

vez mais miudinho, pois quando me sinto inseguro Átila é sempre o 

meu amparo.  

 

*** 

 

De repente, começou a cair água. Primeiro uns pingos raros, 

mas depois uma quantidade assustadora de pingos. Parecia aquela 

água que Marta joga na grama, com a diferença de que vinha do céu e 

que parecia cobrir o mundo inteiro. Em pouco, o mundo todo se 

molhou, e era tanta água que ela escorria pelo chão. Uma água suja 

escorria por todo lado, como se também fugisse com medo. Os 

passarinhos sumiram, creio que voaram para alguma parte do mundo 

não atingida pela calamidade.  

Fiquei rodeando o Átila, que por sua vez dava voltas em torno 

de si mesmo. Para minha surpresa, nenhuma das pessoas da minha 

família revelou qualquer medo ou susto. Apenas fecharam as janelas, 

como se não quisessem enfrentar a terrível realidade. Achei muito 
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estranha essa maneira de agir dos humanos: quando ameaçados por 

um perigo, simplesmente tentam ignorá-lo!  

 

*** 

 

Pedro não estava em casa; éramos apenas Marta, Pedrinho, 

Laurinha, eu e Átila. Não entendi porque Pedro não veio correndo 

para casa, e nunca soube se aquele aguaceiro descomunal também 

atingia o lugar onde ele passa seus dias. Eu gostaria muito de vê-lo, de 

encarar os seus olhos para saber se o meu pavor e o de Átila eram ou 

não justificados.  

Observei Marta, que não dava mostras de qualquer medo. Rocei 

meu pelo em suas pernas, mas ela não deu qualquer importância à 

minha interrogação. Retornei então à varanda para fazer companhia ao 

meu grande amigo Átila. Nós dois parecíamos ser os únicos seres 

cientes da gravidade da situação. Átila latia, questionando o céu com 

seus olhos angustiados. Tentei acamá-lo, mas tudo foi em vão, pois o 

mais fraco nunca é capaz de dar tranquilidade ao mais forte. E o céu 

continuava vociferando e despejando água, implacável e impiedoso 

em sua raiva. 

Felizmente, os estrondos rarearam e por fim cessaram, e isso 

fez com que Átila se acalmasse. Sua calma também me trouxe um 

pouco de paz. Parecia que o pior de tudo já havia passado. Átila 

acabou deitando-se, e eu também me deitei, me aconchegando no 

calor do seu corpo, pois toda aquela água acabou gerando um pouco 

de frio. O aguaceiro foi lentamente se acalmando, até transformar-se 

em gotejar fino e mansinho. Em mais um pouco a água deixou de cair; 

mas o sol não teve coragem de voltar ao céu, embora ainda não fosse 

noite. 
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O bolo de laurinha 

 

 

 

 

 

 

 Ia ser aniversário de Laurinha. Falou-se tanto sobre isso que 

julguei urgente saber o que significava aniversário. Mas por mais que 

eu ficasse atento às conversas, nunca cheguei a qualquer conclusão. 

Mas haveria festa, e isso todo mundo sabe o que é. Chegou o dia da 

festa, e como quase sempre ela caiu num dia que não tinha escola. 

Pois escola é uma coisa tão cansativa que é preciso dar de vez em 

quando às crianças um descanso de dois dias. Quando Pedrinho chega 

a casa esparramando alegria posso jurar que vai ficar dois dias sem 

escola. E aí, são dois dias de barulheira, de criançada alegre gritando e 

caindo na piscina. 

 

*** 

 

 Para minha surpresa, o dia não foi cheio de crianças. O que 

houve foi muita gente adulta enfeitando a varanda (que é enorme) 

com balões coloridos e outras coisas. O piso de pedra foi depois 

lavado e encerado. Finalmente, puseram no centro da varanda uma 

mesa redonda, coberta com um pano bonito. Laurinha observava tudo 

com um sorriso tão alegre que até eu me contaminei com sua alegria. 

Entendi que a festa era para ela. Era festa do seu aniversário. 

Prenderam Átila no canil, o que fazem sempre que há festa. Pois as 

crianças o temem, apesar do seu pendor para a amizade. Após 

ajeitarem a mesa, prenderem o Átila. Decidi então dar uma voltinha 

pela rua.  

 

*** 

 

 Perambulei um pouco, mas logo voltei para ver se havia algo 

novo. Já ao entrar na varanda, notei uma novidade. Sobre a mesa 

havia um objeto que eu desconhecia. Um objeto bonito, todo em cores 

branca e rosa. Para vê-lo inteiramente, subi no tanque do quintal, que 

ficava próximo à varanda. Que coisa mais bonita! Pareciam ser três 
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bolos empilhados, o de cima sempre menor que o de baixo. O mais de 

baixo era enorme. Todo o objeto era branco e enfeitado com 

florzinhas cor-de-rosa. De longe eu sentia o cheiro que nascia do bolo 

– pois com minha inteligência deduzi que aquilo era um bolo, embora 

de um feitio incomum.  

  

*** 

 

 É claro que eu ia querer examinar o bolo mais de perto. Não 

muito longe da mesa havia um banquinho. Subi nele e dali saltei ao 

topo da mesa. Como já aprendi que é errado pisar em um pano 

limpinho com as patas sujas, tive o cuidado de antes limpar bem 

minhas patas esfregando-as no gramado. Conferi com a língua que 

elas estavam bem limpinhas. Uma vez sobre a mesa, pude apreciar 

melhor a beleza do bolo. Eu nem podia acreditar que acabassem 

comendo uma coisa tão bonita. O bolo era alto, bem mais alto do que 

eu; pois cada um dos seus andares era separado dos outros por um 

conjunto de postinhos. Lembrei-me de que tinha visto um bolo 

daqueles em um livro da Laurinha. Lembrei-me ainda de que no topo 

do bolo que vi no livro tinha uma coisa escrita.  

 

*** 

 

 Era preciso ver o que estava escrito no bolo que estava bem à 

minha frente. Não havia nada onde eu pudesse subir para satisfazer 

minha curiosidade, e por isso eu tinha de subir no próprio bolo. Foi 

fácil: zás, e lá estava eu em seu topo. Como sempre, eu estava certo. 

Havia uma coisa escrita no bolo. Olhei bem e li: Laura – 8 anos. 

Mas logo senti algo pegajoso em minhas patas. Levantei uma pata e 

pude ver que uma pasta branca a recobria inteiramente. Tive também 

a sensação de que estava me atolando no bolo. Na ansiedade de me 

libertar, acabei pisando no nome da Laura (às vezes chamam Laurinha 

de Laura). Saltei de sobre o bolo e finalmente de sobre a mesa. No 

piso de pedra deixei marcas brancas e cor-de-rosa.  Ao chegar ao 

gramado vi que uma das letras do nome de Laura estava agarrada à 

minha pata traseira.  

 

*** 
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 Devo ter feito algum barulho, ou tudo foi coincidência. Às 

minhas costas ouvi a voz de Marta exclamando: Minha nossa! Depois 

dessa exclamação surgiu Laurinha, que imediatamente se debulhou 

em prantos.  

– Foi o ...Tom...; mamãe. O Tom. Aquele... capetinha. 

– Claro que foi ele. Olha as suas pegadas. Olha ele ali na grama. 

Tive um impulso de fugir para a rua. Senti vergonha e medo, e 

nessas situações sempre dou um jeito de fugir. Mas senti que fugir 

deixando a chorar uma menina tão doce seria uma vergonha ainda 

maior. Fiquei onde estava, paralisado. Laurinha veio até mim e seu 

choro era cada vez mais doído. Elevou-me do chão e deu-me tapas na 

cara enquanto dizia: “Malvado! Malvado! Estragou meu bolo! Gato 

malvado!” Eu senti que merecia tudo aquilo, e que eu era de fato um 

gato muito malvado. Nunca senti tamanho desejo de poder falar, para 

dizer o quanto eu me arrependia de ter feito aquilo. 

 

*** 

 

 Marta veio até nós, agachou-se e abraçou Laurinha. O que ela 

disse aliviou meu coração: 

 – Fica tranqüila, minha filha. Há de ter um conserto. Confia na 

mamãe. 

 Marta levantou-se, pegou o telefone e explicou a alguém o que 

tinha acontecido.  

 – Sim, venha com urgência – foram suas últimas palavras. 

 Não tardou que aparecesse uma mulher carregando uma caixa 

de papelão. Examinou o bolo, olhou para mim com grande 

reprovação, e finalmente disse para Laurinha: 

 – Não chore Laurinha. Seu bolo ficará perfeito daqui a pouco. 

 Laurinha parou de chorar e isso me deu coragem para me 

aproximar dela. Mas ela me rejeitou e confirmou, ainda fungando um 

pouco, que eu era um gato malvado.  

 

*** 

 

 Finalmente a mulher terminou seu trabalho no bolo. Chamou 

Laurinha para ver como ele tinha ficado. A menina ficou tão alegre 

que quase chorou novamente. Marta ainda colocou-a sobre o 

banquinho para que ela pudesse conferir melhor que o bolo estava 

novamente novinho em folha. Diante da alegria geral, decidi achegar-
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me novamente. Rocei meu corpo nas pernas de Laurinha até que ela 

desse por mim. Mas que enorme coração tem essa menina! Ela pegou-

me em seus braços e começou a alisar meu pelo enquanto dia: 

“Gatinho levado. Gatinho levado, quase acabou com meu bolo”.  

Fiquei muito alegre, mas isso não durou muito. Marta arrancou-me 

dos braços de Laurinha e disse:  

 – Vou prendê-lo no canil junto com o Átila antes que ele nos 

apronte outra. 

 No canil, lembrei-me de outro dos meus erros, que considero o 

maior deles, e lamentei que não houvesse também concerto para 

peixinhos comidos por gatos. 
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O mundo é enorme! 

 

 

 

 

 

 

Uma manhã – isso faz poucos dias e era uma manhã bonita –, 

quando Pedro retirava o carro da garagem, Átila esgueirou-se ao lado 

do carro e alcançou a rua. Pedro não percebeu a fuga e desapareceu na 

rua quase sem fim. Átila latiu três vezes, próximo ao muro, e 

reconheci que ele estava me chamando. Saltei o muro e fui encontrá-

lo. Seu rabo abanava com uma alegria muito grande. Festejou-me 

brevemente e começou a caminhar pelo passeio da rua. Fiquei 

felicíssimo. Pela primeira vez, eu e Átila iríamos passear juntos pelas 

ruas.  

Fiquei orgulhoso pela oportunidade de lhe mostrar a vizinhança, 

mas Átila ignorou minha intenção e assumiu a liderança do nosso 

passeio. A cada esquina – esquina é o ponto de encontro de duas ruas 

– ele olhava para um lado e para o outro e escolhia um destino, como 

quem tem plena consciência do seu objetivo. Sua segurança deu-me 

me tranquilidade e passei a segui-lo sem qualquer questionamento. 

 

*** 

 

 Após certo tempo, atingimos uma rua após a qual não havia 

nenhuma outra rua. Ou seja, atingimos o inacreditável final das ruas. 

Naquele ponto, à nossa frente estendeu-se uma visão maravilhosa. 

Uma paisagem cheia de árvores que brotavam de um chão coberto de 

uma grama muito alta. Átila contemplou o cenário e, como sempre, 

manifestou sua alegria abanando o rabo. Olhou para mim como se 

perguntasse: “O que acha, Tom?” Devolvi um olhar cuja intenção era 

dizer: “Tudo bem”.  

 Retomamos a caminhada, agora decididamente em direção à 

bonita paisagem. Cruzamos uma rua estreita e pequena sob a qual 

escorria água em grande quantidade. Parei para examinar a água que 

corria sob os meus olhos. Compreendi que para ali tinha vindo toda a 

água que caíra do céu, naquela tarde que já descrevi. Após cruzar a 

água, pegamos um caminho muito estreito e tortuoso, quase invadido 
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pelo gramado, que subia suavemente para um ponto mais alto. Não 

tardou que chegássemos a um cume, do qual se avistava uma 

paisagem ainda maior. Começamos a descida. Um vento fresco 

ondulava o gramado e farfalhava – olha só que palavra mais 

interessante! Quer dizer balançava fazendo um barulhinho – os ramos 

das árvores.  

 Animais diversos começaram a surgir em nosso caminho. De 

repente, um grupo de bois, que eu tinha conhecido no livro de 

Laurinha. E eram enormes, gigantescos, quem sabe as maiores 

criaturas que habitam o mundo. Se você só conhece bois pelas figuras 

de livros, meu amigo, quando encontrar um de verdade pode até cair 

de susto.  
 

*** 

 

Átila começou latir, e isso fez com que os bois se afastassem de 

nós; fiquei irado com esse comportamento antissocial de meu amigo. 

Ou será que ele tinha concluído que os bois eram perigosos? Isso me 

pareceu muito tolo, pois Átila deve ser ciente da nossa capacidade de 

escapar do perigo em alta velocidade. Não, Átila com certeza não era 

tolo. Ele devia estar manifestando seu entusiasmo pelo encontro e sua 

manifestação não foi compreendida pelos bois.  

Vi que os bois pararam quando atingiram uma distância que 

lhes pareceu segura. Deixei Átila sozinho e fui até eles. Pareciam ser 

os mais pacíficos dos gigantes. Examinei-os, admirando o seu 

majestoso porte. Tinham um cheiro saboroso, um pouco parecido com 

cheiro de grama podada. Aproximei-me ainda mais, ousei até mesmo 

passar por entre suas pernas. Volta e meia um deles bradava um som 

grave e longo, algo assim: muuuuuuu.  

 Mas descobri desapontado que os bois são seres desprovidos de 

qualquer senso de civilidade. Quando eu contornava o corpo de um 

deles, exatamente o que me pareceu mais gigantesco, ele tentou mijar 

em mim. Saltei agilmente para escapar daquele mijo ruidoso, mas 

acabei tendo parte do meu corpo atingida. Fiquei injuriado! Decidi 

então buscar novamente a companhia de Átila. Este me cheirou e 

claramente descobriu o que tinha ocorrido, o que me encheu de 

vergonha. 
 

*** 
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 Mas a alegria do passeio logo apagou a lembrança daquela 

ofensa. Passarinhos enormes cruzavam o céu, sozinhos ou em bandos. 

Alguns voavam muito alto, em linha reta. Outros davam voltas no céu, 

sem querer chegar a lugar algum, apenas saboreando o prazer de voar 

suavemente, quase sem bater asas. Eram pássaros negros, estes 

tranquilos habitantes do céu. 

 De repente, demos de cara com uma casa, solitária e sem 

muros. Havia seres humanos na casa. Em um cercado, também vimos 

bom número de bois, que passei a considerar como inimigos. Passei 

longe do cercado, fazendo questão de manifestar meu descaso por 

eles. Fora do cercado, e amarrado a ele por uma corda, vi um cavalo. 

Também ele era enorme e ainda mais bonito que os bois. Examinei o 

cavalo, maravilhado, mas guardando dele uma distância segura. Um 

objeto estranho estava amarrado ao cume do seu corpo.  

Vi também uma galinha, e depois várias outras. Eram do meu 

tamanho, mas muito gordas. Quase pareciam uma bola dotada de duas 

pernas. Uma delas era seguida por um bom número de seres tão 

minúsculos como passarinhos, só que mais gordinhos. Eram galinhas 

criancinhas, via-se logo! Todas elas amarelinhas, e não vermelhas 

como a galinha adulta que as acompanhava.  
 

*** 

 

Vimos também uns pássaros grandes, parecidos com galinhas. 

Alguns deles deslizavam inexplicavelmente em uma piscina enorme, 

sentados e sem afundar, como se estivessem sobre vidro. Algo 

inteiramente incompreensível! Também encontramos um cão e dois 

gatos, com os quais fizemos uma curta amizade. 

 Depois de brincar um pouco perto daquela casa, decidimos 

continuar nossa andança. Ou melhor, Átila saiu andando e eu fui atrás. 

Chegamos a outro local onde escorria uma grande quantidade de água, 

como aquela que cruzamos no final das ruas. Era claramente 

impossível atravessar tamanha quantidade de água. Talvez, do outro 

lado, houvesse uma parte do mundo habitada apenas por passarinhos. 

Átila decidiu beber um pouco daquela água, e o fez de maneira 

ruidosa, como sempre. Eu não estava com sede, mas achei apropriado 

também beber um pouco. 

 Começamos então uma caminhada ao longo da margem da água 

que escorria. Depois de andar um bom tempo, deparamos com uma 

vista inacreditável. A água caía de uma grande altura, muito maior 
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que a de uma casa, fazendo um barulho muito grave e intenso. Olhei 

para o Átila como se perguntasse: “Você está vendo o que estou 

vendo?”. Átila ladrou para aquele fenômeno, talvez na esperança de 

fazê-lo parar. Ou talvez sem intenção alguma, pois há muito desisti de 

entender o significado dos latidos do meu amigo. Quem late para a lua 

pode latir pra qualquer coisa. 
 

*** 

 

 Perto da água que caía havia umas pedras enormes, formando 

paredes que pareciam muros muito altos. Resolvemos subir para ver o 

que havia no cume daquilo. Para mim, a escalada foi fácil, mas Átila 

não conseguiu subir. Quando cheguei ao cume, avistei lá embaixo o 

Átila, ladrando com os olhos voltados para cima. Ele latia para mim, e 

eu não sabia se tinha inveja ou manifestava reprovação por eu tê-lo 

abandonado. Depois ele sumiu. Isso me causou um sentimento de 

desespero, pois eu não saberia enfrentar aquele mundo estranho sem 

contar com a proteção de Átila. Andei à margem do cume de pedras, 

tentando avistar meu amigo, mas tudo foi em vão. O medo foi 

tomando conta de mim, e também o arrependimento por ter 

abandonado meu amigo, e talvez até mesmo o humilhado com a 

exibição do meu poder incomum de escalar muros e pedras.  

 Mas de repente meu coração saltou de alegria: lá vinha Átila, 

correndo ao meu encontro. De alguma maneira, ele tinha encontrado 

um caminho para aquele lugar tão alto. Ele fez apenas um sinal para 

que eu o seguisse, e me pareceu claro que ele tinha descoberto mais 

alguma coisa interessante. Meu pressentimento estava certo. Logo 

chegamos a um local onde havia árvores altíssimas que se 

aproximavam umas das outras a ponto de suas ramas se 

embaralharem. Debaixo daquelas árvores, em poucos pontos se 

avistava o céu.  
 

*** 

 

O local era habitado pelos mais variados e estranhos seres. Um 

deles me encantou de forma inesquecível. Uns animais de cor escura, 

pouco maiores do que eu, dotados de rabos muito longos, tinham 

escalado as árvores, e em seus cumes saltavam de galho em galho, e 

até mesmo de árvore em árvore, com tanta facilidade que comparado a 

eles eu era o mais incompetente dos saltadores. Faziam isso muito 
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alegremente enquanto soltavam gritos agudos, quase tão agudos 

quanto o cantar dos passarinhos.  

Senti forte desejo de ir me juntar a esses animais brincalhões, 

mas tive medo. Primeiro, eles haviam de rir das minhas limitações 

como saltador. Segundo, eles eram maiores do que eu e talvez 

decidissem maltratar-me e, nesse caso, Átila nada poderia fazer para 

me socorrer. Ficamos observando os saltadores até que todos 

desapareceram rumo a algum lugar distante.  
 

*** 

 

Observei então, cheio de encantamento, uma árvore que parecia 

elevar-se acima de todas as outras. Com certeza, a árvore mais alta do 

mundo! Um desejo se apossou de mim, inteiramente: o de galgar 

aquela árvore. Tive dois medos. O primeiro era de que Átila tornasse a 

me abandonar; o segundo era de subir a alturas tão absurdas. Mas a 

tentação venceu o medo. Olhei para o Átila querendo dizer “Me 

espera um pouquinho” e agarrei-me ao tronco áspero e muito grosso 

da árvore.  

Eu já tinha subido a uma altura de duas casas, mas ainda não 

tinha alcançado a primeira galha. Olhei para cima e vi que já estava a 

mais da metade do caminho. Em pouco meu corpo estava numa 

forquilha. Escolhi o galho maior e segui por ele. O galho ia se 

desdobrando em outros, quem sabe infindavelmente, e continuei 

buscando as alturas. Finalmente conquistei o cume da árvore, talvez o 

cume do próprio mundo. Acima de mim, só o céu, no qual umas 

nuvens brancas deslizavam. Era quase possível tocá-las. Farejei e vi 

que não tinham nenhum cheiro. 

Olhei então para baixo, e de certa posição consegui avistar o 

Átila: parecia tão pequeno como um gato. Seu latido rouco e grave 

parecia vir de um ponto indefinido; parecia nascer das próprias 

árvores. Pode ser que essa ilusão fosse o efeito de eu estar a uma 

altura tão assustadora. Era emocionante estar naquelas alturas. Senti 

um grande orgulho de mim mesmo, e também lamentei o fato de 

Paulinho não estar presente para me observar. É lamentável que ele 

nunca irá saber que um dia galguei a mais alta de todas as árvores. 

Depois de algum tempo, atendendo ao insistente chamado de Átila, 

desci novamente ao chão. Visivelmente, cresci aos olhos do meu 

amigo. Assim como tenho orgulho de ser seu amigo, acho que agora 

também ele passou a orgulhar-se de minha amizade. 
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*** 

 

Seguimos em nossa aventura. Vimos também muitos pássaros 

que não voam, andando sob as árvores e soltando cantos misteriosos e 

tristes. Vimos um tamanduá e dois veados. Pensei que acabaríamos 

também vendo jacarés, leões, girafas e elefantes, mas não tivemos 

tanta sorte. Talvez vivessem em locais ainda mais distantes. Seguimos 

adiante, em busca de novidades. Encontramos muitas, mas não tudo o 

que eu estava imaginando. Em certo ponto, as árvores acabaram e 

novamente atingimos um ponto onde quase só havia o gramado. 

Notamos então que o sol já começava a descer, e decidimos voltar 

para casa.  

Retornamos, inicialmente por outro caminho, até que 

finalmente chegamos ao lugar onde caía aquela água. A partir dali, era 

só seguir o caminho por onde tínhamos vindo, que podíamos 

reconhecer claramente pelo cheiro que Átila tinha deixado em toda a 

trilha. Chegamos a casa ao final do entardecer. Átila teve de ladrar até 

que Marta viesse abrir o portão. Ela manifestou grande alegria em nos 

ver. Pode ter imaginado que havíamos morrido.  
 

*** 

 

Tínhamos fome, fomos direto às nossas vasilhas de comida. 

Depois me deitei para meditar um pouco e digerir as coisas 

admiráveis daquele dia. Apesar do cansaço, a emoção deixava meu 

corpo inquieto. O mundo é enorme! Talvez nem mesmo tenha fim. 

Decidi que a partir de agora serei um aventureiro, e acredito que Átila 

tem a mesma intenção. Juntos, vamos viajar até onde vivem os leões, 

os ursos e as girafas. Quero conhecer os dragões, cuja boca vomita 

tochas de fogo. Quero conhecer os pinguins, que pelo livro da 

Laurinha me pareceram ser os mais estranhos dos animais: andam 

solenemente aprumados sobre dois pés, como os humanos, e sempre 

trajam um elegante terno preto.  

  

Nunca mais serei o mesmo. Nunca se volta a ser o mesmo 

depois de conhecer a vastidão do mundo.  

  


