


OHeitor e o Hugo eram os melhores amigos 
um do outro. O Heitor era violinista e

o Hugo um dos seus maiores admiradores.

Ao longo dos anos, tinham vivido tempos bons, 
tempos maus e até uns tempos mesmo loucos.
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Mas agora os tempos não estavam assim tão bons.

— O que havemos de fazer, Hugo? — disse o Heitor, 
a caminho de casa. — A minha música é coisa do passado. 
Quem havia de querer ouvir um velho violinista como eu,
quando pode ver um urso pianista mundialmente famoso?

O Hugo ladrou para dizer que ele havia de querer,
mas o Heitor só deu um suspiro.

— Estou velho demais para isto, meu rapaz. 
Acho que nunca hei de tocar naquela grande 

sala de concertos, como sempre sonhei.

E, com isto, o Heitor arrumou o violino para sempre.
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a ouvir música,

Agora que o Heitor não saía para tocar a sua música,
passava a maior parte do tempo a ver televisão,

a dormir,

a dormir,

e a dormir mais um bocadinho. 
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