
--Zuzy! Buzy! Muzy! Onde 
vocês estão? – chamou a 
mamãe esquila.

--Precisamos nos apressar. 
A Sra. Coruja chamou todas as 
criaturinhas para uma reunião 
– informou ela, quando os 
esquilinhos chegaram.

--Quando todas as 
criaturinhas haviam chegado, a 
Sra. Coruja começou a falar. 

--Ficamos sabendo de um 
evento especial que vai ter no 
mundo dos humanos. Quando 
o sol se puser, se forem até à 
clareira e olharem para cima, 
vão ver... como é que se diz... 
ah, sim! Fogos quentes! Não, 
acho que não é isso... Hã… 
Fogos brilhantes! Ah, lembrei 
agora… fogos de artifício!

Zuzy e os Fogos de Artifício



--Fogos de artifício? 
– perguntaram as 
criaturinhas ao mesmo 
tempo.

--É um espetáculo 
no céu… muito grande, 
muito brilhante e muito 
barulhento. Os humanos 
acham que é uma coisa 
muito linda. Vamos nos 
reunir hoje à noite na 
clareira para assistir. As 
crianças precisam ficar 
perto dos pais, e como 
vai ser muito tarde é 
altamente recomendável 
tirarem uma soneca. 
Divirtam-se!

--Viva! – disse Zuzy 
– vai ser uma noite 
divertida!

Quando chegaram à 
casa, a mãe disse para 
os esquilinhos que, se 
quisessem ver os fogos 
de artifício, precisavam 
tirar uma soneca.



Os fogos de artifício vão ser 
muito depois de sua hora de 
dormir – explicou a mãe – então 
se não tirarem uma soneca 
antes, provavelmente vão 
adormecer durante os fogos.

--Eu nunca dormi durante 
algo tão emocionante – 
questionou Zuzy. Não preciso 
de soneca.

--Zuzy, mesmo que não 
durma, você precisa deitar e 
descansar.

Zuzy fez uma carranca. 
Correu por um galho acima e 
deitou-se, fazendo beicinho. 
Por entre as folhas, viu que 
tanto Buzy quanto Muzy haviam 
adormecido.

--Eu tenho idade suficiente 
para ficar acordado durante os 
fogos de artifício mesmo sem 
tirar soneca – resmungou Zuzy.



Zuzy deitou-se de barriga 
para baixo e começou a desenhar 
na casca de árvore. Quando 
percebeu, haviam-se passado 
duas horas. Ouviu Muzy e Buzy 
conversando e percebeu que havia 
terminado o tempo da soneca.

Estava muito escuro quando 
as criaturinhas chegaram na 
clareira. Quando subiram os 
primeiros fogos e explodiram, 
enchendo o céu de lindas cores, 
todas as criaturinhas prenderam a 
respiração de tão maravilhadas.

--Que lindo! – exclamou Muzzy.
--Absolutamente inacreditável – 

disse Zuzy – cobrindo a boca com 
a mão enquanto bocejava.



Zuzy esfregou os olhos e bocejou 
de novo. Estou ficando cansado! Não 
acredito que isto esteja acontecendo 
comigo!

Zuzy lutou para manter os olhos 
abertos, mas não conseguiu. Logo estava 
dormindo profundamente.

--Zuzy! Acorde! – disse a mãe 
sacudindo-o – é hora de tomar café!

--O quê? Cadê os fogos de artifício? – 
perguntou Zuzy freneticamente.

--Sinto muito, mas parece que você 
dormiu durante o espetáculo. Muzy 
tentou acordá-lo, mas você estava 
dormindo profundamente.”

--Perdi os fogos de artifício! –
exclamou Zuzy choramingando.

A mãe passou o braço por cima dos 
ombros de Zuzy e tentou consolá-lo.

--Eu sei. Sinto muito. Mas 
provavelmente teve um motivo para você 
estar tão cansado, certo?
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Zuzy fez que sim com a cabeça e disse:
--Em vez de dormir, eu fiquei fazendo um desenho na casca da árvore – 

admitiu Zuzy. Desculpe, eu não obedeci. 
--Filho – interrompeu o pai – parece que hoje à noite você vai ter outra chance 

de ver o que perdeu. Um passarinho acabou de trazer a notícia de que hoje à 
noite vai ter fogos de artifício de novo.

--E desta vez eu vou tirar uma boa soneca – disse Zuzy.
--Muito bem Zuzy! – disseram os pais sorrindo.
Nessa tarde, Zuzy dormiu uma longa soneca. E quando os fogos de artifício 

iluminaram o céu, Zuzy não perdeu nenhum.
Depois disso, Zuzy entendeu que, quando os pais lhe pediam para fazer algo, é 

por que existia uma boa razão... e geralmente para bem dele.
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