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A VIDA SERIA MAIS 
FÁCIL SE EU FOSSE...

As crianças brincavam no parque. De super- 
-herói contra zumbis, de veterinário ali-
mentando as pombas, andando de bicicleta 
atrás do vento, correndo e se escondendo 

no parquinho, fazendo a maior festa. Para descansar 
de tantas aventuras, elas subiram na árvore. Só Mi-
guel não conseguiu. E o pior, caiu de bunda no chão 
ao escalar o galho. 

Todos riram muito e apontaram o dedo para ele. 
Sozinho e com raiva, o garoto sentiu-se como um 
monstro. “Eu seria forte, subiria na árvore e assusta-
ria quem risse de mim”, suspirou. E pensou: 



... UM MONSTRO!
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A VIDA SERIA MAIS 
FÁCIL SE EU FOSSE...

O monstro tinha o trabalho de seus sonhos. 
Contava histórias de terror para crianças 
em um bufê infantil! Mais gordo que um 
lutador de sumô e fedido como um ogro 

maluco, todos morriam de medo dele. Foi feliz até ser 
despedido por justa causa: naquele dia, não se conteve 
e comeu os convidados! Agora, queriam cortar seus chi-
fres e unhas, arrancar seus dentes e tosá-lo por inteiro. 

A vida de monstro não era tão fácil assim. Preso 
na sala do bolo, o monstro olhou em volta. As prin-
cesas que enfeitavam as paredes é que deviam ser 
felizes. Então, considerou:  



... UMA PRINCESA!



9

A VIDA SERIA MAIS 
FÁCIL SE EU FOSSE...

E ra uma vez uma princesa linda, que cantava 
como os pássaros e tinha um vestido para 
cada dia da semana. Rosa, azul, verde, lilás, 
amarelo, laranja e vermelho. Mas achava a sua 

vida um pouco chata, pois não podia brincar fora do 
castelo como as outras crianças, correr descalça pela 
grama ou ir à praia. Nem mesmo dar um arrotinho  
depois de um gole de refrigerante. Seu divertimento 
era ficar com os animais. 

Quando viu um bichano correndo livre e solto 
atrás de uma borboleta, a jovem princesa ronronou:



... UM GATO!




