
 Era uma vez...
A princesa e o sapo
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      ra uma vez, uma princesa
      muito bonita, porém muito 
mimada, que brincava com sua bola 
de ouro no jardim. De repente, lá se 
foi a bola para dentro do lago 
afundando rapidamente. O lago era 
profundo e de águas escuras.
Seria impossível encontrá-la! 
Começou então a chorar.
- Princesa porque choras tanto?
Disse uma voz que parecia vir do lago.
A princesa viu surpresa que era um 
grande sapo quem falava com ela, e 
contou o que havia acontecido.
- Calma, não chores mais!
Posso ajudar-te, porém o 
que me darás em troca ?
- Ah, lhe darei o que quiser!
 Minhas jóias, minha coroa!
O Sapo retrucou dizendo que não 
queria nada da sua riqueza, queria 
apenas sua companhia para brincar, 
conversar, e morar com ela no seu 
castelo.  A princesa querendo 
recuperar logo sua bola, assim     
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prometeu.
 Com um mergulho certeiro o sapo  
afundou no escuro do lago e voltou  
com a bola presa a boca. A princesa 
ficou radiante de felicidade! Pegou a 
pequena bola de ouro e, sem mesmo 
agradecer, saiu correndo de volta para 
o palácio. Esqueceu, assim, o 
que havia prometido ao sapo. 
No dia seguinte, estavam todos 
sentados a mesa do jantar, quando 
ouviram alguém bater na porta: TOC, 
TOC, TOC. O Criado anunciou que um 
Sapo queria falar com a princesinha. 
Assustada, teve que contar a todos o 
que havia acontecido. O rei, seu pai, 
que era um homem justo e honrado, 
colocou a jovem a sua frente e logo 
falou:  
- Deves  cumprir o que prometeste! 
Deves ser gentil e agradecida com 
aquele que te ajudou. Que entre o 
sapo! Será nosso hóspede. Assim o 
sapo foi morar no castelo. 
No começo a princesa estranhou. 



Porém o sapo era bem-humorado
e muito inteligente. Logo 
passavam as tardes a volta do
lago conversando sobre diversos 
assuntos. Um dia, o sapo lhe contou 
sua triste história. Havia sido 
enfeitiçado por uma bruxa e só o 
amor de uma corajosa jovem poderia 
quebrar o feitiço. - Mas quem se 
apaixonaria por um horrendo sapo? 
Disse ele. A princesa comovida com o 
drama de seu amigo abaixou-se e lhe 
deu um doce beijo. Imediatamente 
numa explosão mágica ele se 
transformou num lindo jovem. Com o 
coração radiante de alegria os dois 
foram correndo  contar ao Rei do 
amor que lhes unia. Casaram numa 
linda cerimônia e foram amigos e 
companheiros por toda a vida. 
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