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GATÃO
O Rei da Rua



    Vou contar uma história que não é conto de mentirinha não!  é a história de 
um gato de rua que eu conheci há muito tempo atrás.
    o gatão era o dono da rua, quem sabe até do bairro inteiro.  não sei se o nome 
dele era mesmo gatão, mas eu o chamei assim porque ele era um gato muito 
grande. 

    seu pêlo preto e branco tinha marcas de luta.  FaltaVa um pedaço da orelha, 
que ele deVe ter perdido em alguma briga.  de tão surrado ele parecia ser um gato 
Velho, mas ainda era bonito e Forte.  



    um dia o gatão Veio à minha casa comer a comida do meu gato dengo.  o 
dengo, como o nome diz, era um gato bonzinho e carinhoso.  mesmo assim, 
o gatão não teVe dó e deu uma surra no dengo para deixar bem claro quem 
mandaVa ali.  
     eu Fiquei muito braVa com isso, e dei a maior bronca nele. 



    eu sabia que ele não tinha Feito isso porque era mau, mas porque era da 
natureza dele deFender o seu território. 
    então eu tiVe uma idéia!  todos os dias que ele aparecia, eu daVa comida para 
ele, mas, se ele brigasse com o meu gato, não ganhaVa nada.

   logo ele entendeu o que eu estaVa tentando ensinar e parou de bater no dengo.  
não é que Ficaram amigos, eles só não brigaVam mais.
   esse gatão era mesmo sabidão! 



    uma Vez aconteceu algo incríVel! 
    o gatão e o dengo estaVam juntos na rua quando um Vizinho soltou um 
cachorro enorme.  quando o cachorro Viu os gatos, ele Veio a toda para cima 
deles.  
    meu gato dengo, assustado, correu para casa.  o gatão, não moVeu um Fio de 
pêlo sequer.  Ficou ali parado, sentado, esperando.
    o cachorro estranhou aquilo.  onde já se Viu um gato que não tem medo de 
cachorro?  então ele parou, pensou melhor e Foi embora.    o gatão era mesmo um gato corajoso.  por isso era o rei!



    como o gatão era 
um gato de rua, às Vezes 
ele FicaVa uns dias sem 
aparecer.  mas, quando ele 
sumiu por duas semanas, 
eu Fiquei bem preocupada. 
    Fiquei tão preocupada 
que pensaVa nele todo dia. 

    para minha surpresa, 
um dia, quando cheguei 
em casa, encontrei o 
gatão deitado no meu 
soFá.  ele nunca tinha 
entrado em casa antes.  
mas aquele dia era 
diFerente, porque ele 
precisaVa de ajuda.



    o gatão estaVa muito Ferido.  no rosto ele tinha um machucado tão grande 
que um olho nem abria.  embaixo do braço, haVia um corte enorme que estaVa 
muito sujo.  quando me Viu, ele deu um miado tão triste que partiu meu coração. 



    na hora Fiquei com medo que ele pudesse me morder ou arranhar. aFinal, a 
gente não deVe mexer com um bicho machucado e o gatão nunca tinha deixado 
ninguém tocar nele.  cheguei deVagarzinho, Fiz um carinho e pedi para ele Ficar 
calmo e deixar eu cuidar dele.  

    limpei os machucados e chamei um amigo Veterinário para Ver se era necessário 
Fazer mais alguma coisa.  o gatão, Valente, nos deixou Fazer tudo o que era 
preciso.  depois, arrumamos um cantinho para ele na garagem para que pudesse 
dormir e descansar. 



    cuidei dele por muitos dias.  pensei que depois daquele susto, ele nunca mais 
iria embora.  mas, quando Ficou bom, ele Voltou para as ruas onde tinha ViVido a 
Vida inteira e onde tinha um reinado para deFender. 
   durante muito tempo o rei da rua Vinha sempre nos Visitar.  mas daí, como um 
amigo de Verdade!


