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     No graNde lago do Parque de MoNte Verde NeNhuM saPo era Maior 
e Mais forte que o saPo heitor.  quaNdo ele subia Na graNde Pedra 
à beira do lago e coMeçaVa a coaxar, todos ParaVaM Para ouVí-lo. 
     uM dia, aPós uMa forte chuVa, todos se PreParaVaM 
Para uMa festa beM barulheNta.  saPos, Pererecas 
e outros bichos coMeçaraM uMa Verdadeira 
algazarra.  era uMa Noite de lua cheia
e se Podia Ver quase tudo.

    lá Pelo Meio da festa, o saPo heitor achou que era hora de fazer 
sua gloriosa aPreseNtação.  subiu Na Pedra e coMeçou a coaxar Mais 
forte do que NuNca.  fez-se uM graNde silêNcio e todos ficaraM 
a ouVí-lo adMirados.   heitor eNcerrou sua oPereta sob aPlausos e 
assobios eNtusiasMados.



     quaNdo estaVa ProNto Para descer da Pedra, Notou ao seu lado, Meio 
escoNdido Nas folhageNs, uM PequeNo saPiNho todo Machucado. PreocuPado 
heitor aProxiMou-se dele.
    – o que foi que acoNteceu a Você? - PerguNtou.

    – leVei uMa surra de uNs saPos MalVados que PassaraM Por aqui, resPoNdeu o 
saPiNho.
    – ah! seu saPo heitor, sua aPreseNtação esteVe iNcríVel!  fiquei até iMagiNaNdo 
que, se eu tiVesse uM coaxar tão Poderoso coMo o seu, aqueles MalVados Não 
teriaM corageM NeM de se aProxiMar de MiM.



    heitor ficou coMoVido.  o Pobre saPiNho era MesMo PequeNiNo e iNsPiraVa 
coMPaixão.  toMado Por uM seNtiMeNto de graNde terNura e boNdade, o saPo 
heitor desejou coM toda força que o saPiNho Pudesse ter uM coaxar tão forte 
quaNto o seu.  
    dePois, Meio seM graça, fez uM cariNho No saPiNho e foi-se eMbora. Não sabia 
Mais o que dizer.

    o PequeNo saPiNho ficou ali Na Pedra coM 
PeNa de si MesMo.  de rePeNte seNtiu VoNtade de 
dar uM grito feroz Para botar sua raiVa Para 
fora.  
    ele soltou uM coaxar tão forte, Mas tão 
forte que fez treMer as folhas e a água ao seu 
redor. 
    Mal Podia acreditar Naquilo!  era 
MaraVilhoso!  de alguMa forMa que ele Não 
Podia eNteNder, ele coNseguiu coaxar coMo 
o saPo heitor.  desceu da Pedra saltitaNte, 
coaxaNdo a PleNos PulMões.



    No dia seguiNte, heitor acordou se seNtiNdo Meio estraNho.  MesMo assiM, 
resolVeu ir até o lago Para fazer sua seresta habitual.  lá chegaNdo, Viu que 
todos estaVaM ouViNdo uM coaxar Muito Parecido coM o seu.  coMo Poderia ser? 

   PróxiMo da graNde Pedra Notou que, desta Vez, queM chaMaVa a ateNção da 
bicharada era o MesMo saPiNho da Noite aNterior.  Mas, coMo era PossíVel ele 
estar caNtaNdo coM a Voz do faMoso saPo heitor?



    heitor ficou ouViNdo o PequeNo saPo até que ele terMiNou sua caNtoria.  
    o saPiNho olhou Para o saPo heitor e Veio logo dar uM PequeNo, Mas forte 
abraço No seu NoVo e querido aMigo.

    – obrigado saPo heitor! obrigado Por Me dar o seu coaxar! 
dePois saiu todo eufórico Para deNtro da Mata e deixou heitor Para trás, 
seM eNteNder o que tiNha acoNtecido.



    heitor subiu eNtão Para o alto da Pedra que, até agora, tiNha sido reserVada 
Para ele aPeNas.  Meio seM jeito, olhou o graNde lago a sua freNte e todos 
ficaraM eM silêNcio esPeraNdo Para Ver o que ele iria fazer. 
    estaVa coM Medo!  o graNde saPo heitor estaVa MorreNdo de Medo de ter 
Perdido o seu coaxar.  será que ele dera MesMo o seu coaxar Para o PequeNo 
saPo?  e o que seria dele agora? 

   fechou os olhos, resPirou fuNdo e Pediu ao Pai de toda 
a Natureza que Não lhe faltasse Naquela hora.



   eNcheu os PulMões de ar e... 
     Para surPresa geral, iNclusiVe dele, saiu de sua boca uM soM Musical coMo só a 
Voz huMaNa é caPaz de Produzir quaNdo caNta uMa liNda caNção!
     o Pai de toda a Natureza haVia PreseNteado o saPo heitor coM a Mais liNda Voz 
do MuNdo, coMo uM PrêMio Pelo seu gesto de aMor Para coM o PequeNo saPiNho.
     heitor eMocioNado eNcheu NoVaMeNte os PulMões e caNtou, caNtou Por toda 
Noite. 



    até hoje, eM alguMas Noites de lua cheia, é PossíVel ouVir uMa liNda caNção 
Misteriosa que VeM do graNde lago do Parque de MoNte Verde.


