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Rã subiu correndo pelo caminho que 

levava à casa de Sapo.

Ele bateu na porta da frente.

Ninguém respondeu.

— Sapo! Sapo! — gritou Rã. — 

Acorda! A primavera chegou!

— Xô — veio uma voz lá de dentro  

da casa.

— Sapo! Sapo! — berrou Rã. 

Primavera
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— O sol está brilhando! A neve  

está derretendo! Acorda!

— Eu não estou aqui — disse a voz.
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Rã entrou na casa.

Estava escuro.

Todas as cortinas estavam fechadas.

— Sapo, cadê você? — chamou Rã.

— Vai embora! — disse a voz, vinda  

de um dos cantos da casa.

Sapo estava deitado na cama.
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Ele tinha puxado a coberta sobre a 

cabeça.

Rã empurrou Sapo para fora da cama.

Ele o empurrou para fora da casa.

Na varanda, Sapo piscou por causa da 

luz do sol.

— Socorro! — disse Sapo. — Não 

estou enxergando nada!
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— Não seja bobo — disse Rã. —  

Olha só para esse céu azulzinho e 

brilhante de abril! É o começo de mais 

um ano nosso juntos, Sapo! Imagina só! 

Nós vamos saltar pelos campos, correr 

pelo bosque e tomar banho de rio.  

À noite, vamos nos sentar aqui  

na varanda e contar estrelas.
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— Conta você, Rã! — disse Sapo. 

— Estou cansado só de imaginar... 

Eu vou é voltar pra minha cama.
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Sapo entrou em casa.

Ele se deitou e puxou a coberta sobre  

a cabeça de novo.

— Mas, Sapo, você vai perder toda  

a diversão! — gritou Rã.

— Vem cá, Rã, eu estou dormindo  

há quanto tempo? — perguntou Sapo.
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— Você está dormindo desde 

novembro, Sapo.

— Pois bem, um cochilo a mais não 

vai fazer mal — disse Sapo. — Volta 

para me acordar daqui a um mês. Boa 

noite, Rã.
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— Mas, Sapo, eu vou me sentir  

sozinho esse tempo todo! — disse Rã.

Sapo não respondeu.

Ele já estava dormindo.

Rã viu o calendário de Sapo.

A folha do mês de novembro ainda  

era a primeira.

Rã arrancou a folha de novembro.
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Depois arrancou a folha de dezembro.

E a de janeiro, a de fevereiro e a de 

março.

Aí apareceu a folha de abril.

Rã arrancou a de abril também.
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Então Rã correu até a cama de Sapo.

— Sapo! Sapo! Acorda! Estamos em 

maio!

— Mas já? — perguntou Sapo. —  

Não passou muito rápido?

— Veja só o seu calendário! —  

pediu Rã.

Sapo olhou para o calendário.

A folha do mês de maio era a primeira.
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Rã e Sapo são melhores amigos e adoram se divertir. 

 Afinal, nada como um bom banho de rio em um dia de calor 

ou uma caminhada pelo bosque das redondezas para aproveitar 

a primavera. Mas, como bons amigos, eles também estão juntos 

nos momentos difíceis, como quando se sentem solitários, 

quando estão doentes ou quando precisam procurar um botão 

de casaco perdido na mata. Neste clássico da literatura infantil 

norte-americana, você é convidado a conhecer as histórias 

dessa dupla de amigos divertida e carismática e explorar o 

mundo através do olhar deles, cheio de curiosidade e ternura.




