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O PEIXINHO
E O GATO
Esta história levará as crianças e os adultos
a navegarem pelas ondas da imaginação, numa
aventura emocionante, que começa no fundo do
mar e culmina com a luta pela vida entre o bravo
peixinho Vermelho, capturado por uma rede de
pescador, e o seu rival – o terrível Sr. Gato.
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Certo dia, o Sr. Peixe chamou os peixinhos Vermelho,
Amarelo e Dourado, para alertá-los dos perigos que os
cercavam quando saíam para brincar longe de casa. Falou
sobre os pescadores que lançavam suas redes ao mar, das
aves e de outros animais, entre eles, o gato, que se
alimentavam de peixes.
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– Todo peixinho tem direito a brincar, mas fiquem
longe das redes e da beira do mar, pois nesses lugares é
que mora o perigo – falou o Sr. Peixe com os olhos
marejados de lágrimas.
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Passado algum tempo, Vermelho pediu permissão aos
pais para ir à casa de um amigo para brincar. Após ajudar a
mãe, despediu-se e lá foi todo contente. No caminho,
encontrou alguns amigos e a todos cumprimentou alegremente.
Minutos depois, sentiu que algo o havia prendido.
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Por mais que se debatesse, não conseguia livrar-se.
Então, começou a gritar:
– Socorro! Por favor, alguém me ajude a sair daqui!
No entanto, ninguém o escutava, porque estava num
lugar pouco movimentado.
Angustiado, começou a chorar.
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O pescador, por sua vez, ao puxar a rede, ficou muito
contente ao ver aquele belo peixinho saltitante e tomou
todos os cuidados para não machucá-lo. Ao chegar em
casa, colocou-o num vidro cheio de água.
Vermelho, assustado, percebeu que havia perdido a
liberdade e que, talvez, nunca mais voltasse a nadar nas
profundezas do oceano. Muito triste, o pranto voltou a rolar.

Naquele momento, ao se dar conta da fatalidade que
havia se abatido sobre ele, procurou ser forte e manter
a calma, pois de nada adiantaria gritar ou se debater.
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Naquele mesmo dia, Vermelho foi transportado com
muito cuidado para um outro lugar.
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Após rodar bastante, o homem finalmente parou em
frente a uma grande loja. Vermelho estava receoso, pois
não sabia o que iriam fazer com ele.
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Ao entrar na loja, notou que o lugar era amplo e
agradável. Lá estavam algumas criaturas estranhas e
muito barulhentas; umas gorjeavam, outras latiam,
algumas miavam, outras comiam cenouras sem parar.
Todas estavam em grandes gaiolas.
O peixinho Vermelho pressentiu que ali seria o seu
cativeiro. Tremeu só de pensar.
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O comerciante estava sorridente, orgulhoso da sua
nova aquisição, então, colocou Vermelho junto com
outros peixinhos. O local, apesar de pequeno, imitava o
"habitat" do fundo do mar. Todos o olharam com
curiosidade, mas logo se tornaram amigos.
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Vermelho já tinha escutado algumas histórias a
respeito dos peixinhos que eram capturados para
servirem de atração para os homens. Porém, jamais
imaginou que algum dia estivesse naquela situação.
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Apesar de estar sendo bem tratado, suspirava ao
lembrar o tempo em que nadava em cardume, com os
amigos, aprontando algumas das suas peraltices em
algum lugar no fundo do mar.
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