
A Vida dos Amigos 

 

Temos aqui um história   

De educação versus ganância.  

Princesa se ofereceu para contá-la,    

Então vamos escutá-la. 

 

Não tem pra nós maior alegria 

Do que quando Branquinha dá seu leite.    

O fazendeiro nos dá potes cheios,  

Para nosso grande deleite.

 

De manhã e também à noite, 

Chegamos correndo ao curral, 

Para não perdermos essa delícia,  

Pois para nós não tem igual.

Os Gatinhos 
Gananciosos



 

Enquanto o fazendeiro tira o leite   

Mal podemos esperar .  

Nas pernas dele e de Branquinha 

Não paramos de nos esfregar.

 

Assim que a ordenha termina, 

A tão esperada hora, 

Corremos todos para os potes, 

E o leite é derramado sem demora.

 

Mas o que fazemos é nos empurrar , 

Para conseguir o melhor lugar.  

Esquecemos que é uma refeição especial,  

Parece estarmos numa corrida que 

queremos ganhar.   



 

Empurramos-nos uns aos outros.  

Por que temos que compartilhar ?  
E esse momento de alegria,

Só nos faz gananciosos ficar.   

 

Então certa noite aconteceu 

Que a nossa ganância só atrapalhou 

A generosidade do fazendeiro 

Que sempre seus gatos alimentou.

 

Quando levantou seu  balde,   

Para o leite em nossos potes derramar, 

Com tanta confusão de gatinhos  

O leite aos potes não conseguiu chegar.  



 

Foi derramado bem em cima de nós,

E ouvimos o fazendeiro triste proferir:

“Hoje tem menos leite para vocês. 

“Tomem o que conseguirem e vão dormir.”

 

“Se estão realmente agradecidos 

Pelo leite que tanto gostam, 

Devem ficar quietos e esperar, 

Com miados de satisfação. 

 

“Mas se ficam se empurrando

E fazendo tanta confusão,

Acaba-se a alegria, 

E o leite é desperdiçado então.”



 

Na manhã seguinte ficamos quietinhos,

Esperando o leite aos potes chegar,

E depois o tomamos todinho, 

Até o chão conseguimos limpar. 

 

Os que eram mais agressivos, 

Por educação decidiram esperar.

Deixando os mais novos e os tímidos 

Toda a sua fome saciar.  

 

E à noitinha também,

Fizemos do mesmo jeito. 

E por cada um, Branquinha e o fazendeiro 

Todos demonstramos respeito.   
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