CONTOS DOS AMIGOS DA FAZENDA

COBERTOR DE GATO

Muitas pessoas acham que
cachorros e gatos não se dão bem,
mas nem sempre é assim; em alguns
casos eles se tornam ótimos amigos.
Era assim com o basset do meu pai,
o Sid, e os gatos da nossa fazenda.
Ele se dava muito bem com os gatos e
seus filhotes.

Às vezes, durante o dia, Sid
corria atrás dos gatos só
por diversão. E como os
gatos sabiam que ele só
queria brincar, entravam na
brincadeira. Quando terminava a
brincadeira, os gatos corriam
para cima de uma árvore, e Sid
ficava lá embaixo olhando para
eles. Depois ele ia embora,
contente por se divertir
correndo atrás dos gatos até
eles subirem na árvore.

Sid dormia lá fora em uma casinha
de cachorro. Quando fazia frio e
nevava, a minha mãe colocava alguns
tapetes velhos no fundo dela
para Sid dormir, e um cobertor na
porta para ele ficar quentinho. Mas
Sid descobriu outra forma de se
esquentar. Ele convidava alguns
amigos gatos para a sua casinha e
eles dormiam em cima dele como
se fossem um cobertor … seu
cobertor pessoal de gatos.

De manhã, quando meu pai saia para fazer os afazeres da fazenda, Sid sempre ia saudá-lo todo feliz. Mas
no inverno, em vez de apenas um cachorro sair da casinha, primeiro saia um gato, depois outro e ainda
outro. E só depois dos três gatos terem saído é que aparecia o Sid, se espreguiçando e todo satisfeito
por ter tido uma boa noite e dormido quentinho com o seu cobertor de gatos.

Sid e os gatos sabiam
que, se ficassem juntos,
poderiam se esquentar
uns aos outros. Não é
para isso que são os
amigos? Para fazerem
coisas juntos e se
ajudarem uns aos outros.

“O homem de muitos amigos deve mostrar-se
amigável” (Provérbios
18:24 ACRF).
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