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VIAGEM INESPERADA

Era minha primeira semana de férias e eu mal podia es-
perar para começar toda a diversão. Já tinha pensado em cha-
mar o Léo para brincar de bola, em passar as tardes jogando 
no videogame e no computador. E o mais legal das férias era 
que, em breve, eu ganharia um irmãozinho! 

Mamãe estava grávida de oito meses, com um barrigão 
enorme. Enquanto pensava nisso tudo, nem vi quando ela 
colocou um prato de panquecas bem gordinhas na minha 
frente. Só prestei atenção quando ela disse: 

– Max, você se lembra de que seus avós virão nos visitar 
amanhã, não é?

– Sim, mamãe – respondi, enquanto comia uma fruta.
– Eles só ficarão durante o fim de semana – disse ela. – 

Voltarão para o Sul na segunda de manhã. Você não quer pas-
sar alguns dias com eles, filho? Afinal, você já está de férias!

– Não, mãe! – quase engasguei de susto. – Quero ver meu 
irmãozinho quando ele nascer! A casa deles fica tão longe...

– Isso é verdade, mas seria bom que você fosse com 
eles – respondeu mamãe. – Eles sentem sua falta e o bebê 
só vai nascer daqui a três semanas, dá tempo de você ir e 
voltar.
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– Filho... – papai segurou minha mão. – Seus avós gostam 
tanto de você e nunca puderam curtir muito o netinho. Você 
irá se divertir com seu avô, eu aposto!

– Ah, pai...
– Max, por favor, tente entender – disse papai, bem sério. 
Quando papai fica sério, eu sei que é uma coisa impor-

tante. Então, resolvi continuar tomando meu café da manhã 
em silêncio, pensando em como seria passar uns dias com 
meus avós. 

Léo foi brincar em casa à tarde, mas eu não estava com 
muito ânimo. Tinha ficado chateado com aquela história de 
ir viajar para o Sul. 

– O que foi, Max? – perguntou Léo, quando eu perdia mais 
uma partida de videogame. – Você está muito quieto hoje. Es-
tamos de férias!

– Desculpe, Léo – respondi, deixando o controle de lado. – 
É que meus pais querem que eu vá passar uns dias na casa de 
Oma e Opa...

– Opa o quê? – perguntou Léo, confuso.
– É como chamo os meus avós. O vovô Hans é meu Opa, 

e a vovó Olga, minha Oma.
– Mas por que você os chama assim?
– Porque eles são alemães. É assim que se diz avô e avó 

em alemão. 
– Ah, entendi – disse Léo. – Por que você não quer visitá-

-los? Eu adoro ir para a casa do vô Hélio! A gente faz um monte 
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de coisa legal, empina pipa, colhe frutas... E a vó Maria me 
enche de comidas gostosas!

– É, pode ser... – respondi. – Eu não sei como é na casa 
deles. A última vez em que fui lá eu era muito pequeno.

– Por isso mesmo pode ser mais legal do que você imagina! 
– Talvez... – ainda não estava muito convencido daquilo.
– Agora vamos voltar para o jogo, antes que eu pense que 

você está inventando uma desculpa só para não perder!
Léo e eu rimos e jogamos videogame a tarde toda. Quando 

ele foi embora, fiquei pensando que a viagem para a casa dos 
meus avós talvez não fosse tão ruim. 
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