A Galinha Verde
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Num canto da quinta, dois ovos descansavam num monte de palha.
A mãe galinha sentava-se sobre eles todo o dia e
levantava-se apenas para beber água e comer
alguma coisa à pressa. Um dia, um estranho ovo
grande rolou pela colina abaixo, junto à quinta.
Passou por debaixo da vedação e parou mesmo
junto ao ninho dos dois ovos.
“Hey! Alguém deixou cair o seu ovo!” gritou a galinha.
“Vem e apanha-o antes que esfrie!”
Ninguém respondeu. Não havia ninguém na colina. A
galinha pensou no que deveria fazer. Finalmente, ela
puxou o ovo para junto de si para o manter
quente no ninho.

Todos os três ovos eclodiram ao mesmo tempo e a mãe chamou-os de
Chick, Chip e Chop. Quando foram para o primeiro passeio no quintal,
todos olhavam para Chop.

“Hahaha…Que galinha engraçada!”
“Olhem para a sua penugem! Mas nem sequer é penugem, mas sim algo
escamoso!”
“É toda verde…Que estranho!”
“Urgh…nojento…”

Embora fosse uma galinha estranha, Chop era muito determinada.
Esforçava-se muito para fazer tudo o que os seus irmãos faziam- escavar
em busca de minhocas, abanar as suas asas, falar com voz aguda.
Chick e Chip tentaram ajudá-la, ma não resultou.

Todos os animais da quinta perseguiam-na e gozavam com ela.
O pior era o galo, que constantemente a bicava e insultava.
“Que galinha tão feia e incompetente… uma desgraça para a quinta.
Ela é completamente inútil!”

Ninguém brincava ou falava com ela exceto os seus irmãos e a sua mãe.
À noite, depois de todos terem adormecido, Chop saía para o quintal, olhava para
o céu e pedia a cada uma das estrelas para se tornar numa galinha normal.

Um dia, uma raposa esgueirou-se para dentro da quinta e pegou o Chick e o
Chip. Todos entraram em pânico…penas saltavam por todo o lado.
“Ajudem!” Gritavam o Chick
e o Chip. A sua mãe apressou-se
para salvá-los, mas a raposa
agarrou-a também pelo pescoço.

Todas as aves se agruparam num canto do galinheiro,
e a raposa bloqueou a saída.

“Então... já cá cantam três,” sorriu a raposa de forma matreira. “Preciso de mais
uma porque espero convidados para amanhã. Algum voluntário?”
“Leva o que quiseres”, disse o galo covardemente, “mas é melhor levares
alguns franguinhos com carne tenrinha. A mim não me queres, que sou muito
emborrachado.”
“Ok… Vou levar… vou levar…” pensava a raposa.
Naquele momento, ouviu algo atrás de si, era a Chop:
“Liberta-os!”

“Ahhhh!” gritou a raposa largando as suas presas.
“Nãaaaooo… A minha cauda!”
“Queres mais uma galinha? Cá estou eu!” Chop cerrou os seus dentes.
“Mudei de ideias!” disse a raposa. “Já não quero galinhas. Por favor, deixa-me
ir. Dói muito…”
“Não quero ver-te aqui novamente!” disse a Chop, ainda mordendo a
cauda da raposa.
“Eu prometo! Não voltarei a pôr os pés aqui, novamente. Liberta-me.”

Chop abriu a sua boca e a raposa fugiu.
Chick, Chip e a sua mãe levantaram-se do chão, ainda assustados, mas ilesos.
“Uau… Isso foi magnífico!” exclamou o Chip, recuperando o fôlego, “Quase lhe
arrancavas a cauda!”
“Chop, és a galinha mais corajosa do mundo!” disse o Chick abraçando-o.

Quando a Chop foi para o quintal, na manhã seguinte, todas as galinhas se
reuniram à sua volta.
“Nós vamos jogar futebol com os patos. Queres vir?”
“Bem, eu nunca joguei futebol antes…só vou atrapalhar” disse a Chop.
“Não há problema. Nós ensinamos-te. É muito mais fácil que lutar contra uma
raposa.”
“Ok, eu vou” sorriu a Chop, e pela primeira vez ela sentiu-se como uma
verdadeira galinha.
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