
Um piquenique
muito estranho

Era uma vez um velho chamado Agenor 
que vivia sozinho em sua casa muito 
tranquilo, porém ele tinha dois netos 
muito danados que diariamente 
apareciam em sua casa para atrapalhar sua 
rotina. 
Certo dia, notaram que havia um parque 
perto de casa, imediatamente pegaram o 
gato do avô e uma mochila com lanches 
para fazer um piquenique. Seu avô viu que 
eles saíram, então aproveitou para tirar um 
cochilo. 
No caminho, os meninos encontraram um 
menino fraco e triste, e para ajudá-lo a 

melhorar seu estado, chamaram-no para 
participar do piquenique. 
Enquanto faziam o piquenique, um 
cachorro que morava no parque e os 
observava, resolveu avisá-los de que lá 
havia uma horta. Comeram tanto que 
�caram enjoados, porém o dia estava tão 
divertido que nem se importaram e 
continuaram brincando e se sujando.
Eis que veio um coelho e, observando 
tanta alegria, resolveu presenteá-los com 
um lindo livro que tinha páginas 
brilhantes e perfumadas, para que eles 
contassem as histórias mágicas para seu 
avô, que morava sozinho e era triste. 
Agenor acordou assustado com seus 
netos entrando correndo pela casa. Foi 
então que percebeu que adormeceu e 
teve um sonho muito maluco. Também, 
com aqueles dois netos que sempre o 
atrapalhavam, só poderia ter um sonho 
desses.
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