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Jules Joseph Chamsou era um gato com catorze riscas 
e três nomes, da família felina Tabby (o seu nome 
completo era, portanto, Jules Joseph Chamsou Tabby), 
com bonita figura. Por outras palavras, era um grande 
gato muito bonito e forte. Como toda a gente, conhecia 
a história do gato que andava sozinho e para quem 
todos os lugares eram iguais, e, como todos os gatos, 
achava que era uma história bastante boa. Contudo, 
havia algo nela que sempre o incomodara: Porquê andar 
por aí se todos os lugares são iguais?, dizia a si mesmo. 
Se ali e aqui são a mesma coisa, porque não ficar aqui em 
vez de ir para ali sozinho? Na dúvida, e por precaução, 
decidira ficar em Pennoën, na creperia bretã onde 
tinha nascido, entre os humanos crepeiro e crepeira 
que tratavam do seu sustento e do seu conforto, ser 
um gato imóvel, sedentário e familiar, um gato domes‑
ticado tanto quanto um gato podia sê‑lo, um gato fixo 
ou parado, em suma.

*
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Mas um dia ficou aborrecido de ver sempre as mes‑
mas coisas nos mesmos sítios e de ouvir às mesmas 
horas as mesmas observações das mesmas pessoas 
na mesma casa. O crepeiro e a crepeira eram boa 
gente, mas pouco faladores, rotineiros e perfeitamente 
previsíveis, ao ponto de tornar cada dia exatamente 
semelhante a todos os outros. Ao acordar de manhã, 
limitavam‑se a dizer‑lhe: «Gatão, levanta‑te, Gatão, 
levanta‑te, Gatão, levanta‑te, rápido!»; à hora das refei‑
ções: «Gatarrão! A sopinha está servida!» (Jules Joseph 
Chamsou sempre se espantara com aquela «sopinha», 
pois, sendo que o alimentavam exclusivamente com 
galettes ao almoço e crepes ao jantar1, porque é que não 
diziam «o crepinho está servido»?); e quando caía a 
noite, à hora de dormir: «Faz oó, pequenito!»

*

Portanto, Jules Joseph Chamsou decidiu ir ver se 
todos os lugares eram iguais ou se eram repletos de 
surpresas e novidades, se, neste caso, eram lugares 
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interessantes, e se a história do gato que lhe tinha 
moído a cabeça desde a infância era verídica ou apenas 
uma história assim, para adormecer gatinhos. O que, 
para ele, significava passar da profissão de gato com 
pousio à de gato vadio, como se chamam aos gatos 
domesticados que se tornam selvagens. E, numa bela 
manhã, saiu da creperia para andar sozinho rumo a  
outros lugares, como na história. Caminhou ao acaso. 
Pouco importava a direção ou o destino se todos os 
lugares eram iguais. Sem saber, andava para oeste  
e para o oceano, por bosques, campos e charnecas.

*

A meio do dia, Jules Joseph Chamsou sentiu fome, como 
de costume àquela hora, a hora da primeira «sopi‑ 
nha» ou, antes, do crepe do almoço, encharcado em 
manteiga e em torno de uma fatia de fiambre ou de 
uma salsicha perfeitamente cozida e razoavelmente 
gorda. Encontrava‑se nessa altura num bonito cami‑
nho rural envolto em giestas e à beira de um bosque  
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de faias. Jules Joseph Chamsou olhou a toda a volta:  
não havia nem crepe, nem crepeiro, nem manteigueiro, 
nem fiambreiro, nem salsicheiro, nem nenhuma árvore 
ou planta carregada de qualquer coisa comestível do 
seu ponto de vista, fosse ele fruto massadecreposo ou 
fruto charcutareiro.

Eis um lugar diferente daquele donde venho, pensou 
Jules Joseph Chamsou, bastante contrariado. É mais 
bonito e menos alimentício. É bem possível que todos os 
lugares não sejam iguais e, neste caso, talvez exista um  
lugar melhor para mim que todos os outros, um lugar per- 
feito para mim. Parece-me que não é este. Mas não deixa  
de ser interessante, acho eu.

Nesse momento, viu um animal estranho a sair 
de um buraco. Era uma espécie de gato como ele,  
com pelo comprido e riscas, mas também muito dife‑ 
rente dele, com um focinho alongado, dois dentes da 
frente enormes e um longo rabo sem pelo, um animal 
com metade do seu tamanho e de perna curta. Jules 
Joseph Chamsou saltou para cima dele sem pensar 
duas vezes, porque, apesar dos crepes, tinha o instinto 
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de caçador de todos os felinos. Imobilizou‑o com  
todas as patas e unhas.

— Tenha dó, meu caro senhor! — disse o animal 
estranho.

— Quem é você? — perguntou Jules Joseph  
Chamsou.

— Sou um rato‑gato — disse o rato‑gato.
— Um rato? A minha mãe disse‑me em tempos  

que os gatos às vezes comiam os ratos.
— A sua mãe deve ter‑lhe dito também que os 

gatos não se comem uns aos outros. E sou tanto gato 
quanto rato.

— Tenho fome — disse Jules Joseph Chamsou. 
— Poderia comer a sua parte rato e deixar a sua parte  
gato.

— E como é que vai saber que não comeu o gato  
e deixou o rato? — perguntou o rato‑gato. — O senhor 
não é canibal, espero eu!

— Creio que não. Mas estou com fome.
— Que remédio — disse o rato‑gato. — Sei o que é  

isso por metade. Sou uma criatura que dá muita pena. 




