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As Botas Não São Para Todos 

 

Andreia e João estavam sentados no sofá, muito divertidos a ver um 

filme do Shreck, com todas aquelas peripécias1 dos personagens que os 

encantavam. 

À frente deles, sentados na ponta da mesinha já pertinho da 

televisão, o Boss e o Gucci também seguiam atentamente as cenas do 

filme. Eram os seus gatos, com os pescoços esticados, olhos redondos 

completamente abertos, as cabecitas a fazer pequenos movimentos de 

cada vez que os personagens do filme se mexiam. Sobretudo estavam 

encantados com o gato que lá aparecia; um autêntico herói, senhor do seu 

nariz e que para além de tudo usava aquelas botas espetaculares! 

‘Ei mano!’ ronronou o Gucci. ‘Já viste a facilidade com que o nosso 

primo dá aquelas cambalhotas?’ 

‘Sim sim, é o maior! E aquelas botas assustam qualquer um’, 

respondeu o Boss ao seu irmão. ‘E realmente só pode ser nosso primo. 

Tem o mesmo pelo laranja como nós.’ 

E lá continuaram os dois gatinhos muito entretidos a seguirem o 

filme com toda a atenção. 

Quando acabou, o Boss deu uma miadela e saltou para o chão. 

Continuou para a porta da sala e logo foi seguido pelo irmão. E lá foram os 

dois de rabo no ar. 

 
1 Coisas engraçadas que acontecem aos personagens 
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Enquanto isso a Andreia e o João continuaram na sala a ver mais uns 

desenhos animados na televisão. Era fim de semana e já tinham feito 

todos os trabalhos para a escola. Daí a pouco ouviram grande algazarra2 

no corredor e decidiram ir ver o que se passava. Qual não foi o espanto 

quando viram os seus dois gatinhos laranja numa grande embrulhada3, 

aos tombos no chão, ora a tentarem andar, ora a caírem, ora a tentarem 

levantar-se outra vez. Fartaram-se de rir. O Gucci e o Boss tinham ido ao 

quarto dos brinquedos, descobriram umas botas de um dos bonecos do 

João, e vinham cada um deles com uma bota enfiada numa pata. O Gucci 

numa pata da frente e o Boss numa pata de trás. De cada vez que 

tentavam andar era trambolhão pela certa, porque escorregavam com a 

bota no chão. Era tamanha a confusão que os dois agarraram nos gatos, 

tiraram-lhes as botas e levaram-nos de volta para a sala. 

“Com que então queriam imitar o gato das botas do filme, hã?” disse 

a Andreia quando voltaram a sentar-se no sofá. 

“Seus gatos tontos!” completou o João. 

Já sentados confortavelmente nos colos quentinhos dos donos, o 

Boss miou para o Gucci: 

‘Que vergonha… Não devíamos querer ser aquilo que não somos. 

Afinal não somos pessoas para poder calçar botas.’ 

‘Pois pois! E também não somos de certeza estrelas de cinema!’ 

finalizou o Gucci antes de fechar os olhos para dormir uma boa soneca. 

 
2 Confusão 
3 Enrolados um no outro, aos encontrões 


