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Todo Quem
da Quemlândia
gostava muito do Natal…
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Mas o Grinch,
que morava ao norte da Quemlândia,
não achava NADA legal!

  O Grinch odiava o Natal! Odiava toda aquela comoção!
  Não me pergunte o porquê. Ninguém sabe a razão.
  Talvez porque tivesse um jeito meio amalucado.
  Ou porque seus sapatos eram muito apertados.
  Porém, acho que a real e principal explicação
  é que ele não tinha um grande coração.
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Mas,
apesar da razão,
dos sapatos ou do coração,
lá estava ele, na véspera de Natal, com um mau humor do cão,
no alto de sua caverna, amargo e grinchoso, a odiar e a imaginar
os Quem ocupados e aquecidos em suas salas de estar.
Pois ele sabia que todo Quem da Quemlândia, naquele instante,
estava ocupado planejando pendurar uma guirlanda gigante.

8

GRINCH_MIOLO_ 3P 1C.indd   8 10/17/17   10:24



Mas,
apesar da razão,
dos sapatos ou do coração,
lá estava ele, na véspera de Natal, com um mau humor do cão,
no alto de sua caverna, amargo e grinchoso, a odiar e a imaginar
os Quem ocupados e aquecidos em suas salas de estar.
Pois ele sabia que todo Quem da Quemlândia, naquele instante,
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— Estão pendurando suas meias! — ele rosnou ao constatar.
— Amanhã é Natal! Já vai começar!
Então, tamborilando seus dedos grinchosos, resmungou preocupado:
— Eu TENHO que dar um jeito para que o Natal seja cancelado!

          Pois,
          amanhã, ele sabia…
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… que cada criança de Quemlândia, certamente,
acordaria cedo, animada, atrás de um presente!
E então! Ah, o barulho! Ah, o barulho! Barulho! Barulho! Barulho!
A coisa que ele mais odiava! O BARULHO! BARULHO! BARULHO!

11

GRINCH_MIOLO_ 3P 1C.indd   10 10/17/17   10:24



… que cada criança de Quemlândia, certamente,
acordaria cedo, animada, atrás de um presente!
E então! Ah, o barulho! Ah, o barulho! Barulho! Barulho! Barulho!
A coisa que ele mais odiava! O BARULHO! BARULHO! BARULHO!

11

GRINCH_MIOLO_ 3P 1C.indd   11 10/17/17   10:24


