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O gato, o galo e o jovem rato 
Um camundongo muito jovem, que nunca tinha visto 
nada do mundo, quase sofreu na primeira vez que se 
aventurou. E esta é a história que ele contou à mãe 
sobre suas aventuras.

“Eu estava caminhando muito pacificamente quando, 
assim que virei a esquina para o próximo quintal, vi duas 
estranhas criaturas. Uma delas tinha um olhar muito 
gentil e gracioso, mas a outra era o monstro mais 
assustador que você pode imaginar. Você deveria tê-lo 
visto.

“No topo de sua cabeça e na frente de seu pescoço 
pendiam pedaços de carne vermelha crua. Ele andava 
inquieto, rasgando o chão com os dedos dos pés e 
batendo os braços violentamente contra o corpo. No 
momento em que me avistou, abriu a boca pontiaguda 
como se fosse me engolir e então soltou um rugido 
penetrante que quase me matou de susto.

Você consegue adivinhar quem o nosso jovem rato está 
tentando descrever para sua mãe? Não era ninguém 
além do galo de curral e o primeiro que o ratinho viu.

“Se não fosse por aquele monstro terrível”, continuou o 
rato, “eu teria conhecido a bela criatura, que parecia tão 
boa e gentil. Ele tinha pêlo grosso e aveludado, um rosto 
manso e uma aparência muito modesta, embora seus 
olhos fossem grandes e brilhantes. Enquanto olhava para 
mim, ele acenou com sua longa cauda e sorriu.




“Tenho certeza de que ele 
estava prestes a falar comigo 
quando o monstro de quem falei 
soltou um grito estridente e 
corri para salvar minha vida.”

“Meu filho”, disse a mãe rata, 
“aquela criatura gentil que você 
viu não era outra senão o gato. 
“Sob sua aparência gentil, ele guarda rancor contra cada 
um de nós. O outro não passava de um pássaro que não 
faria nenhum mal a você. Quanto ao gato, ele nos come. 
Portanto, seja grato, meu filho, por ter escapado com 
vida e, enquanto viver, nunca julgue as pessoas pela 
aparência.



