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uma história de Sergei Prokofiev recontada por 

Heloisa Prieto
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erta manhã, logo bem cedinho, Pedro abriu a porta de casa cuidadosamente. Ele

sabia que seu avô e a Pata de estimação ainda estavam dormindo, então caminhou em

silêncio até os arredores da floresta, onde poderia brincar à vontade.

Acontece que seu avô o proibira de brincar no campo e alertava:

– Não quero que você dê de cara com o Lobo, meu neto!

O problema é que Pedro ficava impaciente dentro de casa, morrendo de vontade

de correr em liberdade, subir nas árvores e conversar com seu melhor amigo: o

Passarinho.

Por isso, naquela manhã ensolarada, quando o menino avistou os primeiros raios de

luz pela fresta da janela, logo arrancou fora o pijama, saltou da cama, vestiu-se e saiu

de fininho para brincar. Tudo teria corrido bem, se não fosse o ruído da velha porta de

madeira, que quase despertou o avô. Felizmente, mesmo do lado de fora, Pedro conse-

guia ouvir o barulho do ronco de seu avô, que ainda dormia profundamente.

Pedro também temia acordar a Pata. Se ela o visse saindo, daria um grito e seu avô

imediatamente o proibiria de brincar no mato. 

O menino conseguiu escapar e, ao correr pelo campo, foi logo acenando para seu

amigo, o Passarinho, que lhe respondeu com um canto:

– Olá, Pedro! O dia amanheceu lindo!

Pedro olhou ao seu redor e sorriu. O clima estava ameno, o sol espalhava-se no

céu e o vento acariciava seus cabelos, como se quisesse cumprimentá-lo também.

Pedro brincou tanto com seu amigo Passarinho, sentindo-se tão feliz, que não

percebeu que a Pata o seguira! O menino tinha esquecido de fechar o portão do jar-

dim, e ela o acompanhara de longe.

C
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– Quac, quac, quac!!! Pedro, eu também sou sua amiga. Você esqueceu de mim!

Quero brincar com você. Eu também gosto do campo e quero muito dar um mergu-

lho no lago! – disse a Pata ao menino, fazendo o maior escândalo por não ter sido

convidada a acompanhá-lo.

– Dona Pata!!! Como é que uma madame assim tão elegante não consegue voar? –

perguntou o Passarinho à Pata, virando a cabecinha para o lado, com ar de provocação.
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