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O sol não apareceu.
Lá fora, que chuvarada.
Então ficamos em casa,
fazendo nadica de nada.
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Ficamos eu e Sally,
olhando tudo sem ver.
Eu disse: — Ah, o que eu queria
era ter o que fazer!

Estava muito frio
e chovia lá fora. 
Como seria bom
sair e jogar bola.
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O jeito era ficar
sentado,

       sentado,
              sentado,

            sentado!
Mas qual é a graça?
É chato ficar parado!
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De repente, bum!
Um barulho alto!
Que susto! bum!
Demos um salto.
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Olhamos!
Era a pata do Gatola!
Olhamos!
E lá estava ele!
O Gatola da Cartola!
Ele disse:
— Levantem já daí, ora, ora!
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— Eu sei que está frio
e o sol não quer sair.
Mas nada está perdido.
Vamos nos divertir!
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— Sei brincar de vários jogos — 
disse o Gatola.
— Sei até fazer mágica — 
disse o Gatola da Cartola.
— Vamos lá, eu vou mostrar.
Sei que a mamãe
não vai se importar.

Só eu e Sally, de novo.
O que poderíamos falar?
Nossa mãe tinha saído
e não disse quando ia voltar.


