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A pinta que pinta





Era uma vez uma pinta. Nasceu quando o pintor quis

encontrar um amigo. E foi assim…

O pintor pegou no pincel cheio de tinta a escorrer e

preparou-se para pintar um quadro com pessoas a pas-

sear e a conversar em ar de festa num jardim onde ia apa-

recer um coreto. E foi então que uma grande pinta caiu

no meio do quadro!

O pintor desastrado arreliou-se com a sua falta de

jeito, que provocou o desastre, pois queria fazer a pintura

muito depressa para, mais depressa ainda, encontrar um

amigo.

Vivia numa cidade cheia de gente mas ninguém o

cumprimentava na rua e em casa só tinha a companhia

de um gato que era tão vagabundo que só ia a casa para

comer e para dormir.


