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— Eu sou o rei — disse o rei.
O mar rumorejou em resposta.
— Eu sei — disse o rei.
Depois, o soberano ficou quieto e pensativo.
— Eu sei — tornou a murmurar.
E, por um bom tempo, pôs-se a ouvir com  

atenção o rumorejar do mar.







— O que você está fazendo? — o rei perguntou ao gato.
— Aquecendo meus pelos ao sol — respondeu o gato, 

esticando-se na grama.
— Então, para você, o sol hoje é o maioral?
— Hoje, sim — disse o gato. — Hoje, o sol é meu rei.

O rei pensou um pouco. Depois, tirou a camisa, deitou-se 
na grama ao lado do gato e deixou que o sol brilhasse em  
sua pele.



— Por que você me segue? — perguntou o rei a sua sombra.
— Para evitar que você tenha alguma ideia besta — respondeu  

a sombra. — E para que você não se esqueça de que tudo tem dois lados.
— E como é que eu iria me esquecer disso? — indagou o rei, 

admirando-se com a sombra enorme de sua coroazinha ao sol.






