
A selva mágica 

Era uma vez dois rapazes muito aventureiros. 

Um dia, eles descobriram uma passagem secreta no quintal da casa de um deles. Os 

meninos entraram na passagem secreta e exclamaram: 

- Esta passagem secreta é incrível!!! 

Os dois rapazes desataram a correr e encontraram  uma colorida selva, era uma loucura. 

Brincaram muito. As árvores eram imponentes e todas diferentes. O sol já estava a 

baixar. O João disse que era melhor voltarem para casa. 

Mas quando eles correram para a entrada da passagem secreta, a porta estava fechada. 

- E agora João, o que vamos fazer? – perguntou o Daniel. 

- Não sei. – respondeu o João preocupado. 

Eles ouviram um rugido ”grrrrr”, ficaram cheios de medo e não se mexeram. Atrás dos 

arbustos apareceu um gato num corpo de urso. 

- Daniel, o que é aquilo, um gato com corpo de urso? – disse o João a chorar. 

- Não sou mau!!! – disse o tal animal. 

- Quem és tu? Como te chamas? – perguntou o Daniel assustado. 

- Ó! Eu chamo-me Miguelzinho. E vocês estão perdidos? 

- Sim, estamos. – respondeu o Daniel. 

- Eu chamo-me João e ele chama-se Daniel. 

- Por acaso esta porta é vossa? 

- Sim. Vai dar ao meu quintal. – disse o Daniel. 

- Sinto-me tão só nesta selva. Posso ir convosco? Posso ir para vossa casa? 

O Daniel imaginava a cara dos pais quando ele chegasse a casa com aquela criatura, iam 

ficar zangados, de certeza!  O estranho animal percebeu a indecisão e disse: 



- Eu tomo conta da casa, durmo pouco e sei fazer uma salada de frutas deliciosa. 

- Sim e sim, podes vir connosco.- disse o Daniel. 

- Não conseguimos abrir a porta. – disse o João. 

O Miguelzinho arrancou um pelo grosso da sua orelha esquerda, meteu-o na fechadura e 

a porta abriu-se. 

- Só com a magia dum animal mágico! – disse o Miguelzinho e piscou um olho. 

Os dois rapazes riram e entraram na passagem secreta. 

Os pais do Daniel gostaram do Miguelzinho e fizeram-lhe uma casinha com canas de 

bambu lá no alto da grande macieira do quintal. 

Viveram felizes para sempre. 
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